
Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacji

PWR19.1.1. Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej

PWR19.1.1.1. Praca asystentów z rodziną biologiczną na rzecz przywrócenia dziecka z pieczy zastępczej do rodziny lub niedopuszczenia do umieszczenia w pieczy zastępczej

PWR19.1.1.1.1. Liczba rodzin objętych pomocą 

asystenta rodziny
43 wartość skumulowana

PWR19.1.1.1.2. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Ośrodek Pomocy Społecznej został wyznaczony jako jednostka organizacyjna gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 poz. 1111 ze zm.).W ramach realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini zatrudniał 

na podstawie umowy o pracę (zadaniowy czasu pracy) trzech asystentów rodzin, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Trzebini

PWR19.1.1.2. Prowadzenie grup edukacyjnych, samopomocowych  i grup wsparcia dla rodzin i ich członków

PWR19.1.1.2.1. Liczba utworzonych grup 4 wartość skumulowana

PWR19.1.1.2.2. Liczba uczestników 183 wartość skumulowana

PWR19.1.1.2.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

2 grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,

grupa edukacyjno - motywacyjna dla uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem

charakter ciągły

Wydział Polityki Społecznej Sportu 

i Turystyki

Grupy wsparcia:I. Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, II. Punkt Aktywności Seniora, III.Grupa edukacyjno-samopomocowa dla matek
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Trzebini

Nie dotyczy - na terenie szkoły nie były prowadzone grupy edukacyjne, samopomocowe ani grupy wsparcia dla rodziców i ich rodzin. Systematycznie 

prowadzone były jednak działania mediacyjne i wspierające rodziców w konstruktywnym pokonywaniu problemów rodzinnych i wychowawczych. 

Organizowana była również specjalistyczna pomoc psychologiczna i  pedagogiczna. 

SP 3 w Trzebini

Spotkanie z rodzicami w celu omówienia sposobów i metod radzenia sobie z problemami  wychowawczymi - charakter jednorazowy. NSP EDISON w Trzebini

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

wychowawczych poprzez udzielanie porad w szkole, wizyty w domu, kierowanie rodzin do innych instytucji po porady i pomoc, konsultowanie problemów 

rodzin z pracownikami instytucji wspomagającymi rodzinę( pracownicy socjalni,kuratorzy sądowi, pracownicy z PCPR, pracownicy PPP za zgodą danej rodziny). 

Szkoła wykonuje wiele czynności , wchodzi we współpracę z wieloma instytucjami ,by pomóc potrzebującym rodzinom rozwiązać problemy związane z 

dydaktyką i wychowaniem dzieci. Są to działania ciągłe wykonywane w trakcie roku szkolnego.

SP 6 w Trzebini

PWR19.1.1.3. Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej

PWR19.1.1.3.1. Liczba dzieci, których pobyt w 

pieczy jest współfinansowany
51 wartość skumulowana

PWR19.1.1.3.2. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

W ramach realizacji zadania związanego ze wspieraniem rodziny Ośrodek poniósł koszty związane ze współfinansowaniem pobytu 51 dzieci w systemie pieczy 

zastępczej ( 24 osoby przebywały w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 1 w rodzinnym domu dziecka, 27 w rodzinach zastępczych). Zgodnie z ustawą 

jest to zadanie własne gminy. W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel  na kwotę  488 550  zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Trzebini

PWR19.1.1.4. Prowadzenia poradnictwa dla rodzin w kryzysie i tworzenie systemu szybkiej interwencji

PWR19.1.1.4.1. Liczba osób objętych pomocą 458 wartość skumulowana

PWR19.1.1.4.2. Liczba rodzin objętych pomocą 224 wartość skumulowana

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.1. Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczejPWR19.1.1.4. Prowadzenia poradnictwa dla rodzin w kryzysie i tworzenie systemu szybkiej interwencji

PWR19.1.1.4.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

charakter ciągły, PCPR, wsparcie psychologiczne ZSP w Młoszowej

Działania w zależności od potrzeb mają charakter ciągły lub jednorazowy. Współpraca z Sądem Rejonowym w Chrzanowie, PPP w Chrznowie. SP w Dulowej

jednorazowy w formie rozmowy indywidualnej z opiekunem dziecka PS 6 w Trzebini

Miejski ośrodek pomocy społecznej, ciągły i jednorazowy SP w Bolęcinie

Organizacja warsztatów dla rodziców wspierających ich w realizowaniu funkcji wychowawczych „Trudności wieku dorastania” oraz „Problemy wieku 

dorastania: trudności w komunikacji, depresje, uzależnienia" prowadzonych przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Chrzanowie. Propagowanie prowadzonej przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie „Szkoły dla rodziców” 

programowo edukującej ich we właściwym realizowaniu funkcji wychowawczych i wspierających w konstruktywnym pokonywaniu problemów 

wychowawczych. Organizacja pomocy specjalistycznej psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie. 

Konsultacje indywidualne dla rodziców wspierające ich w pokonywaniu problemów wychowawczych; organizacja spotkań mediacyjnych w sytuacjach 

konfliktowych i kryzysowych. Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami wspierającymi funkcjonowanie rodziny w zakresie szybkiej interwencji i pomocy w 

rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych: pracownikami OPS w Trzebini, POIK w Chrzanowie, PCPR w Chrzanowie, kuratorami sadowymi.

Systematyczne i kompleksowe wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych przez wychowawców klas i pedagoga szkolnego podczas spotkań 

klasowych i konsultacji indywidualnych. 

SP 3 w Trzebini

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

Poradnictwo i konsultacje dla rodziców (pedagog, psycholog), warsztaty dla rodziców, prelekcje dla rodziców,  kierowanie na konsultacje 

psychologiczne,diagnozę, współpraca z kuratorami sądowymi,dzielnicowym,  radnym powiatowym ds bezpieczeństwa, koordynatorami pieczy zastępczej, 

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

Praca ciągła. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebini, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczna w Chrzanowie, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chrzanowie, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej. Realizacja zadania polega na 

organizowaniu spotkań z osobami w kryzysie zgodnie z potrzebami.

SP 8 w Trzebini

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej, charakter ciągły
Wydział Polityki Społecznej Sportu 

i Turystyki

Rozmowy mediacyjne ze skonfliktowanymi  rodzicami w trakcie rozstania w celu uniknięcia negatywnego wpływu tej sytuacji na dziecko. PS 3 w Trzebini

spotkania z psychologiem szkolnym i wychowawcami  na terenie szkoły, współpraca z kuratorami rodzinnymi. PSP w Płokach

Udział w posiedzeniach komisji do spraw niebieskiej karty we współpracy z Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Działanie jednorazowe. PS 4 w Trzebini
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.1. Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczejPWR19.1.1.4. Prowadzenia poradnictwa dla rodzin w kryzysie i tworzenie systemu szybkiej interwencji

PWR19.1.1.4.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Udzielanie porad, bieżące rozmowy pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły z potrzebującymi porady, pomoc rodzicom, pomoc w kontakcie z instytucjami typu 

POIK w Chrzanowie, PPP w Chrzanowie,OPS. Współpraca z  Sądem Rejonowym w Chrzanowie i kuratorami, sprawującymi nadzory nad rodzinami naszych 

uczniów i uczniami. Współpraca z policją, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin. Udział pedagoga w grupach roboczych, organizowanych w OPS, 

dotyczących rodzin, gdzie założona jest Niebieska Karta . Została tez przygotowana gazetka ścienna z adresami, telefonami do kontaktu, dyżurami pracowników 

instytucji wspomagających rodzinę na terenie powiatu chrzanowskiego.

SP 6 w Trzebini

PWR19.1.1.5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży np: korepetycje, zajęcia pozalekcyjne,  młodzieżowy wolontariat itp.

PWR19.1.1.5.1. Liczba zajęć 535 wartość skumulowana

PWR19.1.1.5.2. Liczba liczba uczestników 1277 wartość skumulowana

PWR19.1.1.5.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

ciągły  dzieci uczą się pomagać słabszym biorą udział w imprezach dla ludzi starszych oraz w akcji Kotylion- Trzebiński Dzień Życzliwości - Baw się i pomagaj 

razem z nami
PS 6 w Trzebini

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne  
PS 4 w Trzebini

kilkanaście typów zajęć pozalekcyjnych w szkole, jako koła zainteresowań, bądź wyrównywania szans edukacyjnych, kilkukrotne akcje wolontariatu PSP w Czyżówce

Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, wyjazdy edukacyjne. Prowadzenie 

zajęć wyrównawczych w oddziałach gimnazjalnych i w szkole podstawowej w ramach programu rozwijającego kompetencje kluczowe "Norton". Aktywizacja 

uczniów zdolnych do udzielania pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom przejawiającym trudności w opanowaniu podstawowych treści programowych.

SP 3 w Trzebini

Organizacja zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających zainteresowania, wyjazdów edukacyjnych, pomocy koleżeńskiej 

w nauce. Współpraca z biblioteką miejską i innymi instytucjami kultury działającymi na terenie miasta. Działania o charakterze ciągłym.
SP 4 w Trzebini

prowadzenie w ramach autorskiego programu SZKOŁA DLA SZTUKI ŻYCIA zajęć wspierających i rozwijających:

koło olimpijskie; zajęcia wyrównawcze przedmiotowe , koło ortograficzne, przedsiębiorczość, filozofia, matematyka dla smyka, tance, karate,język migowy, 

sensoplastyka, gimnastyka korekcyjna

\

PSP w Płokach

Realizacja zadania polega na organizowaniu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć rozwijających, grup pomocy 

koleżeńskiej. Charakter ciągły.
SP 8 w Trzebini

Rozwijanie zainteresowań - rytmika , tańce PS 2 w Trzebini

szkolny wolontariat , ciągły SP w Psarach

W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy wielu uczniów. Są one zróżnicowane tematycznie i mają za zadanie rozwijać zainteresowania, wyrównywać szanse 

edukacyjne.Zajęcia finansowane są ze środków budżetowych, jak i w ramach zadań dodatkowych nauczycieli.
SP w Dulowej

Zajęci miały charakter stały. Odbywały się raz w tygodniu. Miały na celu wyrównywanie braków dydaktycznych (w klasach młodszych) oraz podniesienie 

utrwalenie wiadomości w klasie VIII celem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
SP w Myślachowicach

zajęcia dodatkowe, prowadzone przez nauczycieli uczących, bibliotekarkę, pedagoga ZSP w Młoszowej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (j. polski, matematyka, j. angielski, historia, biologia), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajecia kształtujące kompetencje 

emocjonalno-społeczne, zajęcia z logopeda, zajecia z psychologiem, zajęcia rewalidacyjne, młodzieżowy wolontariat, koło turystyki górskiej i regionalnej, SKS, 

koło spotrowe (piłka nożna, siatkowa, tenis stołowy, lekkoatletyka), Siersza nad siatką (charakter jednorazowy), zajęcia taneczne, zajęcia teatralno-plastyczne, 

koło plastyczne, koło szachowe - wszystkie formy działalności maja charakter ciągły. Instytucje wspólpracujące: MDK w Trzebini, Fundacja Brata Alberta, 

Towarzystwo "Nasz Dom", Stowarzyszenie "Sursum Corda" w Nowym Sączu, Fundacja Studencka "Młodzi Młodym" w Częstochowie, schronisko dla zwierząt w 

Bolesławiu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini i Chrzanowie, UM w Trzebini, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej COR, Willa NOT, 

Muzeum Regionalne w Trzebini, Parafia Niepokalanego Serca NMP w Sierszy, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Grupa Nieformalna Rodziców.

SP 5 w Trzebini

Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające i wyrównawcze. Szkolne koło wolontariatu. Ciągły SP w Bolęcinie
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miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.1. Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczejPWR19.1.1.5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży np: korepetycje, zajęcia pozalekcyjne,  młodzieżowy wolontariat itp.

PWR19.1.1.5.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

zajęcia pozalekcyjne: dydaktyczno-wyrównawcze,korekcyjno-kompensacyjne, artterapia, kółko teatralne, kulinarne- ,,Kulinarni odkrywcy", zajęcia rozwijające 

uzdolnienia, - charakter ciągły

Akcje charytatywne: ,,Góra Grosza", ,,Szlachetna paczka"- wolontariat młodzieżowy -zbiórka darów dla rodzin potrzebujących wsparcia- charakter jednorazowy

NSP EDISON w Trzebini

zajęcia szachowe dla 5,6-latków w ramach porozumienia z TCK (20 dzieci)

zajęcia rytmiczno-taneczne

zajęcia logopedyczne dla 1 dziecka oraz gimnastyka korekcyjna dla 7 dzieci

PS 3 w Trzebini

Zapewnienie przez szkołę uczniom możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych typu: kółka zainteresowań(np artystyczno- terapeutyczne, kółka 

plastyczne, teatralne, językowe, SKS, przedmiotowe, filmowe, informatyczne, turystyczne, z robotyki) oraz zajęciach rewalidacyjnych, 

logopedycznych,grupowych dyslektycznych i indywidualnych z pedagogiem szkolnym na terenie szkoły oraz zajęć w ramach projektu unijnego „Wspieranie 

kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Trzebinia”(II półrocze roku szkolnego 2018/2019). Współpraca z Świetlicą 

Plus, działającą na terenie szkoły- możliwość odrabiania zadań domowych na terenie świetlicy . Współpraca z placówką pozaszkolną" Dom w Gaju"- 

organizowanie wspólnych imprez plenerowych: pikniki, konkursy. Nasi uczniowie tam uczestniczący mają możliwość uzyskania  pomocy w nauce. Na terenie 

szkoły dzieci z naszej szkoły mogą uczestniczyć w zbiórkach harcerskich. Popołudniami i w weekendy w sezonie nasi uczniowie maja możliwość korzystania z 

Orlika oraz Miasteczka Ruchu Drogowego.Działania miały charakter ciągły.

SP 6 w Trzebini

PWR19.1.1.6. Funkcjonowanie  na terenie Gminy placówek wparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

PWR19.1.1.6.1. Liczba placówek 7 wartość skumulowana

PWR19.1.1.6.2. Liczba osób korzystających ze 

wsparcia
749 wartość skumulowana

PWR19.1.1.6.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

1. Dzienny Ośrodek Młodzieżowy w Gaju - placówka wsparcia dziennego dla młodzieży, która czynna jest od poniedziałku do piątku, prowadzony przez 

Fundację "Dobry Start", charakter ciągły, całoroczny

2. Świetlica PLUS- jednostka organizacyjna gminy Trzebinia. Świetlicę tworzy główna siedziba i jej 3 filie rozmieszczone na terenie miasta. Położona w miejscach 

gdzie występuje największa potrzeba społeczna.Udziela wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dzieciom, charakter ciągły, całoroczny

3. Świetlica Podwórkowa "Łowcy Chmur" w Trzebini - placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach 

materialnych, zagrożonych demoralizacją oraz innych potrzebujących pomocy, prowadzona przez Chorągiew Krakowską ZHP, charakter ciągły

4. Świetlica Podwórkowa "Krasnale" w Gaju - placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach materialnych, 

zagrożonych demoralizacją oraz innych potrzebujących pomocy, prowadzona przez Chorągiew Krakowską ZHP, charakter ciągły

5. Świetlica Podwórkowa "Adventure" w Trzebini - placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach materialnych, 

zagrożonych demoralizacją oraz innych potrzebujących pomocy, prowadzona przez Chorągiew Krakowską ZHP, charakter ciągły

6. Świetlica Podwórkowa "Przygodnicy" w Młoszowej - placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach 

materialnych, zagrożonych demoralizacją oraz innych potrzebujących pomocy, prowadzona przez Chorągiew Krakowską ZHP, charakter ciągły

Wydział Polityki Społecznej Sportu 

i Turystyki

Całoroczna opieka, wychowanie, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, współpraca z rodziną wychowanka i pomoc w pełnieniu roli opiekuńczo - 

wychowawczej, kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego,

Współpraca z Urząd Miasta- Akcja sprzątanie świata, TCK, PDMK-  konkurs plastyczny, charakter jednorazowy, 

Miejska Biblioteka Publiczna- charakter cykliczny w okresie wakacji i ferii,

Policja, Asystent rodziny, Kurator, Szkoły Podstawowe - charakter ciągły

Świetlica Plus Placówka wsparcia 

dziennego w Trzebini

PWR19.1.1.7. Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży umożliwiających realizację zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu wolnego

PWR19.1.1.7.1. Liczba zajęć 2315 wartość skumulowana

PWR19.1.1.7.2. Liczba uczestników 4926 wartość skumulowana
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.1. Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczejPWR19.1.1.7. Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży umożliwiających realizację zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu wolnego

PWR19.1.1.7.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

- Zajęcia edukacyjne: Mnożymy i dzielimy, Gdzie się chowa Smok?, Podstawowe symbole narodowe, Zdrowa kuchnia, Pory roku - jesień,Wielka moc drzew, 

Mówić czy nie mówić oto jest pytanie - charakter ciągły

- Zajęcia wychowawcze: Jestem kulturalny - daje przykład innym, Rola babci i dziadka w życiu codziennym, Ja w grupie świetlicowej, Moje obowiązki - charakter 

cykliczny

- Zajęcia profilaktyczne: Cebulka, Uwaga! ślisko!, Dbamy o siebie, Potrafię powiedzieć NIE!, Wiem jak dobrze wykorzystać czas, Przepis na radzenie sobie ze 

złością - charakter cykliczny

Zajęcia programu muzyczno-rytmicznego "Roztańczona ferajna", Zajęcia programu językowego "English is fun", "Angielski na wesoło", "Klub przyjaciół 

przyrody", "A jak będę duży to zostanę ....- poznajemy zawody - charakter ciągły

Koło zainteresowań: "Ekoludek - koło ekologiczne", Zyj zdrowo - koło prozdrowotne, 

Świetlica Plus Placówka wsparcia 

dziennego w Trzebini

1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w SP nr 6 w Trzebini  - charakter ciągły

2. 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 -  charakter ciągły

3. Działania jakie realizuje DOM w Gaju to przede wszystkim: 

- zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne oraz dotyczące profilaktyki uzależnień, 

- edukacyjne i reedukacyjne, 

- zajęcia artystyczne, 

- sportowo-rekreacyjne, 

- integracyjne,

- specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, - wyjazdy turystyczno-integracyjne, 

- pomoc socjalna i usługi opiekuńcze  - charakter ciągły

4. ZHP – zajęcia pozalekcyjne dla drużyn harcerskich i zuchowych, organizacja biwaków, rajdów zlotów, spotkań okazjonalnych,  warsztatów i  kursów. Praca 

wychowawcza z wdrażaniem  harcerskiego systemu wartości  - charakter ciągły

5. Świetlica Plus - jednostka organizacyjna gminy Trzebinia. Świetlicę tworzy główna siedziba i jej 3 filie rozmieszczone na terenie miasta. Położona w miejscach 

gdzie występuje największa potrzeba społeczna.Udziela wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dzieciom  - charakter ciągły, całoroczny

6. Świetlica Podwórkowa "Łowcy Chmur" w Trzebini - placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach 

materialnych, zagrożonych demoralizacją oraz innych potrzebujących pomocy  - charakter ciągły

7. Świetlica Podwórkowa "Krasnale" w Gaju - placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach materialnych, 

zagrożonych demoralizacją oraz innych potrzebujących pomocy - charakter ciągły

8. Świetlica Podwórkowa "Adventure" w Trzebini - placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach materialnych, 

zagrożonych demoralizacją oraz innych potrzebujących pomocy - charakter ciągły

9. Świetlica Podwórkowa "Przygodnicy" w Młoszowej - placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach 

materialnych, zagrożonych demoralizacją oraz innych potrzebujących pomocy - charakter ciągły

Wydział Polityki Społecznej Sportu 

i Turystyki

Podane wartości liczbowe dotyczą ilości zajęć i ilości uczestników we wszystkich placówkach TCK miesięcznie. Zajęcia pozaszkolne umożliwiające rozwój dzieci i 

młodzieży organizowane w placówkach TCK to; język angielski, niemiecki, gra na gitarze, pianinie, wokalne, karaoke, szachowe, komputerowe, teatralne, 

plastyczne, dekoratorskie, robótek ręcznych, krawieckie, dziewiarskie, rytmiczne, taneczne( taniec nowoczesny, hip-hop, acro-dance, balet, zumba, 

cheerleaderling ), sportowe ( rekreacyjne, tabata, ju-jitsu, joga, tenis stołowy, szermierka, zdrowy kręgosłup, akrobatyka ), świetlicowe, robotyka, cyrkowe, 

kulinarne, Klub Bajkoczytacza, Klub Malucha, Młody Naukowiec. Zajęcia realizowane są w następujących placówkach Trzebińskiego Centrum Kultury w 

Trzebini: DK "Sokół" w Trzebini, WDK w Bolęcinie, WDK w Czyżówce, WDK w Dulowej, Domu Gromadzkim w Trzebini Wodnej, WDK w Karniowicach, WDK w 

Lgocie, WDK w Młoszowej, DK w Myślachowicach, WDK w Pile Kościeleckiej, WDK w Psarach, Willi NOT w Trzebini - Sierszy, WDK w Płokach. Instytucje 

współpracujące przy organizacji zajęć szachowych to: ZSP w Młoszowej, SP Nr 5 w Trzebini, PS Nr 3 w Trzebini. W/w zajęcia realizowane są głównie od 

września do czerwca. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówki TCK pracują wg wcześniej opracowanych harmonogramów "Akcja Lato" i "Akcja 

Ferie". W/w działania mają charakter ciągły w trakcie realizacji programu. 

TCK w Trzebini
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.1. Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczejPWR19.1.1.7. Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży umożliwiających realizację zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu wolnego

PWR19.1.1.7.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Zadania kierowane do dzieci i młodzieży w MBP im. Adama Asnyka najczęściej realizuje Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Przeprowadza on szereg działań, które 

maja na celu promowanie czytelnictwa w ogóle, ale są one również propozycją nowych form spędzania czasu wolnego i zachęcają do podejmowania 

różnorodnych aktywności.

Charakter ciągły ma działalność Klubu Gier Planszowych, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze organizowane przy różnych okazjach czy lekcje biblioteczne, 

które są podstawowym elementem działania Biblioteki. Ważny element to konkursy facebook'owe, które w tej grupie wiekowej są bardzo popularne. Są 

również wydarzenia związane z określonymi okolicznościami, np. bal andrzejkowy i karnawałowy, wieczór z duchami czy Noc w Bibliotece organizowana w 

Tygodniu Bibliotek. Taki charakter ma także przedstawienie mikołajkowe czy Adamiana czyli obchody urodzin patrona Biblioteki. Natomiast do wydarzeń 

jednorazowych zaliczyć można np. grę miejską, Żywą Bibliotekę, wykład matematyczny czy warsztaty mangi i komiksu, które zorganizowane zostały w roku 

2019 po raz pierwszy, ale cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Elementem na stałe wpisanym w naszą działalność jest także Konkurs Sienkiewiczowski 

oraz konkurs o tytuł Mistrza Wiedzy o Trzebini.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka najczęściej współpracuje ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Trzebinia. Do naszych partnerów zaliczyć 

można także Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Fundacji Brata Alberta w Trzebini, Polisferę. Fundację na rzecz różnorodności, która współpracuje z 

nami przy organizacji Żywej Biblioteki, czy Fundację "Dobry Start". Są jeszcze partnerzy związani z pozyskaniem projektów zewnętrznych. W roku 2019 była to 

Fundacja "Przyjaciółka". Wraz z nią proponowaliśmy dzieciom i młodzieży zbiórkę żywności i materiałów, które później trafić miały do lokalnych schronisk dla 

zwierząt.

Miejska Biblioteka Publiczna w 

Trzebini

PWR19.1.1.8. Pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin z trudną sytuacją finansową celem zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb

PWR19.1.1.8.1. Liczba świadczeniobiorców 1423 wartość skumulowana

PWR19.1.1.8.2. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

1) Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego udzielana na wniosek pod warunkiem spełnienia kryterium 

dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pomoc uczniowi w 

dostępie do edukacji i wyrównywanie jego szans edukacyjnych. 

- rok szkolny 2018/2019 (I-VIII 2019r.) pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 133 uczniów;

- rok szkolny 2019/2020 (IX-XII 2019r.) pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 117 uczniów.

Liczba uczniów w 2019r.: 159

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 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z 

procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 

o charakterze edukacyjnym.

- rok szkolny 2018/2019 (I-VIII 2019r.) pomoc w formie zasiłku szkolnego otrzymało 3 uczniów;

- rok szkolny 2019/2020 (IX-XII 2019r.) pomoc w formie zasiłku szkolnego otrzymało 0 uczniów

Liczba uczniów w 2019r.: 3

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 4 lipca 

2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U z 2019r. poz. 

1342). 

Realizowane cyklicznie (raz na rok szkolny).

- rok szkolny 2019/2020 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymało 11 uczniów

Liczba uczniów w 2019r.: 11

TCA w Trzebini

Działania maja charakter ciągły. Polegają na diagnozie sytuacji materialnej dzieci i przyznawaniu pomocy zgodnie z potrzebami we współpracy z OPS-em, 

Parafią pw. Św. App. Piotra i Pawła w Trzebini, TCA w Trzebini. Formy pomocy: nieodpłatne posiłki, stypendia socjalne,
SP 8 w Trzebini

finansowanie żywienia przez OPS dla sześciorga dzieci PS 3 w Trzebini
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.1. Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczejPWR19.1.1.8. Pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin z trudną sytuacją finansową celem zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb

PWR19.1.1.8.2. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Informowanie rodziców o możliwości starania się o stypendia socjalne, zapomogi losowe, obiady z OPS. Korzystanie uczniów z bezpłatnych obiadów z OPS, z 

pomocy stypendialnej.

 Pomoc pedagoga w ewentualnym wypełnianiu wniosków. 

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

. 

Indywidualna pomoc rzeczowa rodziców i nauczycieli dla poszczególnych uczniów.

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania do Zielonej Szkoły.Zaangażowanie się w organizowanie pomocy materialnej dla chorej na nowotwór uczennicy naszej 

szkoły.

Niektóre działania miały charakter jednorazowy jak akcje , inne ciągły lub okolicznościowy.

SP 6 w Trzebini

Obiady, OPS w Trzebini ZSP w Młoszowej

Pomoc materialna w formie obiadów finansowanych przez OPS w Trzebini. SP 4 w Trzebini

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej jest poprzedzane przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu - stałego 

lub czasowego, osoby czy rodziny ubiegającej się o pomoc. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej  osób i rodzin 

ubiegających się o świadczenie.

Wszelkie informacje, jakie uzyskał pracownik socjalny są objęte tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie dla celów przyznania świadczeń z 

pomocy społecznej.

W postępowaniu o przyznanie świadczeń pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr 

osobistych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Trzebini

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

stypendium socjalne SP w Dulowej

SP w Psarach

Ścisła, systematyczna współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebini w zakresie finansowania posiłków w szkole dla dzieci z rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej. Wnioskowanie o finansowanie posiłków w sytuacji, gdy rodzice nie podejmują się załatwienia formalności. Wspieranie rodziców 

przy załatwianiu formalności związanych z otrzymaniem, prawidłowym wykorzystaniem i rozliczaniem stypendium socjalnego dla potrzebujących pomocy 

materialnej uczniów.

SP 3 w Trzebini

współpraca z ops - dożywianie PSP w Płokach

PWR19.1.2. Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnym

PWR19.1.2.1. Włączanie rodziców w życie szkoły poprzez organizowanie wspólnych imprez, uroczystości

PWR19.1.2.1.1. Liczba imprez 176 wartość skumulowana

PWR19.1.2.1.2. Liczba uczestników 5030 wartość skumulowana

PWR19.1.2.1.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Aktywny udział rodziców w imprezach szkolnych typu : Jasełka,  Dzień Matki, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, Mikołajki,  Dzień Dziecka, Jasełka itd

Pomoc rodziców  w organizowaniu imprez klasowych typu Dzień chłopaka, Andrzejki, Wigilia klasowa, Zabawa karnawałowa oraz wyjazdów klasowych

Aktywny udział rodziców w działaniach proekologicznych( zbiórka surowców)- II półrocze roku szkolnego 2018/2019.

Działalność Rady Rodziców, Angażowanie się w kiermasze dla chorej uczennicy. Zysk z kiermaszu przeznaczony na pomoc rodzinie chorej uczennicy. 

Zaangażowanie rodziców w przyjęcie uczniów zza granicy, w ramach projektu unijnego Erasmus.

SP 6 w Trzebini

ciągłe cykliczne uroczystości przy udziale rodziców: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, piknik rodzinny, dzień matki i ojca, dzień babci i dziadka, jasełka, 

śniadanie wielkanocne, tworzenie palm wielkanocnych- korowód wielkanocny, dzień otwarty, zabawa karnawałowa, andrzejki, akademie  z okazji rocznic 

państwowych, rajd rowerowy, i inne

PSP w Czyżówce

Cykliczne organizowanie imprez z udziałem członków rodzin przedszkolaków oraz przedstawicieli środowiska lokalnego:

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

Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dni Sportu, Dzień Dziecka, Piknik OSP Siersza

Imprezy cieszą się zainteresowaniem i popularnością wśród rodzin przedszkolaków

PS 3 w Trzebini

cykliczny- wspópraca z TCK, OSP Płoki, sołtysem wsi Płoki PSP w Płokach
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.2. Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnymPWR19.1.2.1. Włączanie rodziców w życie szkoły poprzez organizowanie wspólnych imprez, uroczystości

PWR19.1.2.1.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Działania są realizowane w każdym roku szkolnym- mają charakter stały. Rodzice są aktywnymi współorganizatorami oraz uczestnikami imprez, np. tworzą 

stroje do przedstawień, domagają w tworzeniu scenografii, zapewnieniu poczęstunku np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, kupują upominki, paczki dla dzieci ( 

Dzień Dziecka, mikołajki itp). aktywnie uczestniczą w realizacji niektórych działań, np. Dzień Rodziny, Dzień dziecka.

SP w Lgocie

Instytucje współpracujące : Urząd Miasta w Trzebini, Rada Sołecka, Trzebińskie Centrum Kultury,Parafia w Myślachowicach.

Imprezy okolicznościowe mają charakter stały (Wieczornica Niepodległościowa, Rajd Rowerowy, Święto Rodziny). 
SP w Myślachowicach

jasełka, dzień babci i dziadka, potyczki rodzinne , ciągły SP w Psarach

Jasełka, Wielkanocne Warsztaty Artystyczne, śniadania wielkanocne,  Biesiada Górnicza, Bóżonarodzeniowe Warsztaty Artystyczne, Tradycje Wielkanocne, 

rajdy rowerowe (cyklicznie), wycieczki edukacyjne i turystyczne (cyklicznie), Dzień Nauczyciela (okolicznościowo), zajęcia adaptacyjne (cyklicznie), Dzień Babci i 

Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka i Sportu, wieczornice z okazji święta odzyskania niepodległości, Siersza nad siatką (charakter jednorazowy) - rozgrywki w 

piłkę siatkową dla dzieci młodszych i starszych, zabawy szkolne (andrzejkowa, karnawałowa), Mikołajki, , Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka - imprezy mają 

charakter coroczny. Instytucje wspólpracujące: MDK w Trzebini,  UM w Trzebini, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej COR, Willa NOT, Muzeum 

Regionalne w Trzebini, Parafia Niepokalanego Serca NMP w Sierszy, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Grupa Nieformalna Rodziców, Rada Osiedla Siersza.

SP 5 w Trzebini

Organizacja  imprez: ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA, DZIEŃ BABCI I DZIADKA, PIKNIK RODZINNY, UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO PS 2 w Trzebini

Organizowanie "Biesiady Patriotycznej" na 11 listopada - współpraca ze szkoła podstawową i z OSP Bolęcin, Koncert Kolęd, Korowód wielkanocny - współpraca 

z parafią, Piknik rodzinny (każda z imprez organizowana raz w roku)
PS w Bolęcinie

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

wykonaniu rodziców.

 Udział w programach „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Cała Polska czyta dzieciom”.
PS 4 w Trzebini

OSP, Parafia, TCK, Sołtys, Koło Gospodyń Wiejskich. Ciągły SP w Bolęcinie

Różnorodne działania: warsztaty, kawiarenka szkolna, zabawy dla dzieci, wycieczki, realizacja programów/ projektów. SP w Dulowej

Systematyczne angażowanie rodziców w życie placówki, pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych, pozyskiwanie sponsorów. Instytucje 

współpracujące z placówką to; straż, policja, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, rada sołecka. Działanie ma charakter ciągły.
PS w Myślachowicach

Udział rodziców w uroczystościach szkolnych, lekcjach otwartych, wycieczkach, zabawach karnawałowych i dyskotekach, zajęciach na basenie. Organizacja 

Dnia Babci i Dnia Dziadka, prezentacja twórczości dzieci na spotkaniach z Radą Osiedla Salwator ( Piknik Rodzinny, spotkanie mikołajkowe). Umożliwienie 

rodzicom oraz innym członkom rodziny przychodzącym po dzieci do świetlicy szkolnej udziału w cyklicznych (1 x w miesiącu przez drugi semestr nauki) 

spotkaniach przy szachach, grach planszowych lub tenisie stołowym razem z dzieckiem. Organizacja spotkań dla rodziców uczniów klas szkoły podstawowej i 

oddziałów gimnazjalnych poświęcone bezpieczeństwu uczniów w szkole i wsparciu rodziców  w efektywnym pokonywaniu potencjalnych problemów 

wychowawczych.

SP 3 w Trzebini

Warsztaty Bożonarodzeniowe  mające na celu propagowanie tradycyjnych wartości oraz wspólnego spędzania czasu i integrowania środowiska rodzinnego.- 

Impreza jednorazowa.Kiermasz świąteczny-impreza jednorazowa

 Spotkania z rodzicami w ramach akcji:,, ,,Poznajemy ciekawe zawody naszych rodziców." -charakter ciągły, 

Akcja czytelnicza z udziałem rodziców-rodzice w klasie głośno czytają dzieciom- charakter ciągły.

NSP EDISON w Trzebini

Zorganizowanie uroczystości nadania imienia szkole - impreza jednorazowa. Ponadto imprezy o charakterze cyklicznym: Dzień Babci i Dziadka, Piknik Radości, 

Ślubowanie klasy pierwszej,  Andrzejki.
SP 4 w Trzebini

PWR19.1.2.2. Organizowanie lokalnych spotkań rodzinnych, /imprez, zabaw, festynów/, organizowanie spotkań o charakterze kulturalnym

PWR19.1.2.2.1. Liczba spotkań, imprez 486 wartość skumulowana

PWR19.1.2.2.2. Liczba uczestników 59254 wartość skumulowana
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.2. Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnymPWR19.1.2.2. Organizowanie lokalnych spotkań rodzinnych, /imprez, zabaw, festynów/, organizowanie spotkań o charakterze kulturalnym

PWR19.1.2.2.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

MBP im. Adama Asnyka proponuje również różnorodne aktywności Użytkownikom reprezentującym inne grupy wiekowe niż dzieci i młodzież. Na stałe wpisały 

się w naszą działalność spotkania TeKi czyli Trzebińskiego Klubu Artystycznego czy Film@teki czyli Kubu Filmowego. Propozycją dla seniorów są kursy 

komputerowe, prowadzone przez bibliotekarza 

w Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych, Medi@tece. Organizujemy również spotkania autorskie, wieczory poezji, recitale i koncerty. Do Użytkowników niemal w 

każdym wieku kierowana jest także Żywa Biblioteka, przedstawienia kabaretowe, spotkania z radcą prawnym, cykl spotkań o finansach czy np. Narodowe 

Czytanie, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla bibliotek w ogóle. Istotny element to również wystawy; zarówno te w Galerii Pegaz, jak i te 

tematyczne związane z rocznicami historycznymi, patronami roku itp. W roku 2019 bardzo ważny był cykl spotkań związanych z 39-tą rocznicą podpisania 

Porozumień Gdańskich; w jego ramach odbyła się biesiada patriotyczna, koncert pieśni patriotycznych czy prelekcje i spotkania solidarnościowe. Tradycyjną 

formą działalności MBP są także stoiska bookcrossingowe towarzyszące ważniejszym wydarzeniom na terenie gminy, np. Dni Trzebini czy Piknik w stylu PRL 

organizowany przy okazji 1 maja. 

Część naszych działań ma charakter ciągły, np. spotkania TeKi; inne okolicznościowy, np. spotkania solidarnościowe; jeszcze inne mają charakter jednorazowy, 

np. spotkania autorskie.

Rok 2019 był dla MBP im. Adama Asnyka w Trzebini wyjątkowy, gdyż obchodziliśmy 70-lecie istnienia Biblioteki. Stąd wszystkie wydarzenia odbywały się pod 

hasłem obchodów 70-lecia MBP.

Do naszych partnerów zaliczyć można tutaj Zakład Karny w Trzebini, Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Fundacji Brata Alberta w Trzebini, Polisferę. 

Fundację na rzecz różnorodności, która współpracuje z nami przy organizacji Żywej Biblioteki, czy Fundację "Dobry Start" i Stowarzyszenie "Wspólna Trzebinia". 

Przy realizacji projektu " O finansach ... w Bibliotece", oprócz Zakładu Karnego, współpracowaliśmy z Narodowym Bankiem Polskim, Wojewódzką Biblioteką 

Publiczną w Krakowie 

i Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy TCK w Trzebini. Współpraca przy realizacji tego projektu przyniosła naszej Bibliotece i partnerom II miejsce 

w Polsce za innowacyjny pomysł na realizację założeń.  Są jeszcze partnerzy związani 

z pozyskaniem projektów zewnętrznych. Przy realizacji zadań związanych z 39-tą rocznicą podpisania Porozumień Gdańskich naszym projektodawcą był 

„Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej”. 

Miejska Biblioteka Publiczna w 

Trzebini

Organizacja lokalnych spotkań rodzinnych, imprez, zabaw, festynów i spotkań o charakterze kulturalnym to m. in. Dzień Babci i Dziadka, zabawy karnawałowe, 

spotkania opłatkowe, biesiady, bale karnawałowe, Ostatki, Wielkanocne Spotkania z Tradycją, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Rodziny, festyny, imprezy z okazji 

Dnia Matki i Ojca, pikniki, festyny sołeckie i osiedlowe, Spotkania Mikołajkowe (osiedlowe i sołeckie), wernisaże wystaw lokalnych twórców . Przy organizacji 

w/w imprez z TCK współpracują Rady Osiedlowe, Rady  Sołeckie, szkoły, parafie, organizacje pozarządowe. Działania mają charakter ciągły w trakcie realizacji 

strategii.

TCK w Trzebini

Rodzinne spotkanie wielkanocne, Piknik Rodzinny, Spotkanie Wigilijne, Mikołaj, Wielkanocne warsztaty z rodziną - charakter jednorazowy
Świetlica Plus Placówka wsparcia 

dziennego w Trzebini

Współorganizacja imprez, zabaw, festynów, spotkań o charakterze kulturalnym zleconych Trzebińskiemu Centrum Kultury w Trzebini oraz koncerty na 

podstawie umowy wykonane przez Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Trzebini i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "COR" w Trzebini
Wydział Promocji i Kultury

PWR19.1.2.3. System ulg w korzystaniu z infrastruktury kulturalno – sportowej i oświatowej Gminy adresowana dla rodzin 3+

PWR19.1.2.3.1. Liczba rodzin korzystających z ulg 1354 wartość skumulowana
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.2. Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnymPWR19.1.2.3. System ulg w korzystaniu z infrastruktury kulturalno – sportowej i oświatowej Gminy adresowana dla rodzin 3+

PWR19.1.2.3.2. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Karta przyznawana jest członkom rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica maja lub mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. 

Karta przyznawana jest imiennie dla danego członka rodziny niezależnie od posiadanego dochodu. Karta Wydawana jest:

na stałe dla rodziców,

dzieciom do ukończenia 18 roku życia,

do ukończenia nauki w szkole lub studiach  nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

na czas obowiązywania orzeczenia w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Dzięki karcie można skorzystać ze zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz prywatne, w tym zniżki na przejazdy kolejowe, ulga w opłacie 

paszportowej, zniżki w niektórych sklepach, obiektach rekreacyjnych, kulturalnych.	Od 1.01.2018 r. rodziny mają możliwość korzystać także z mobilnej karty dużej 

rodziny (po złożeniu stosownego wniosku). Dzięki temu:

Karta wyświetla się na ekranie smartfonu,

łatwo można odszukać miejsca, które oferują zniżki (po kategorii, lokalizacji czy wybranej frazie),

poprzez geolokalizację  można znaleźć instytucje czy firmy oferujące zniżki w miejscu gdzie znajduje się w danej chwili posiadacz Karty,

można dowiedzieć się o nowych zniżkach i nowych partnerach Karty Dużej Rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Trzebini

Podana wartość liczbowa to informacja ile razy użyto Karty Dużej Rodziny. Z tego 215 to zniżki za zajęcia w placówkach TCK, a 532 dotyczy Kina "Sokół" w 

Trzebini ( działającego w strukturach TCK ). Działania mają charakter ciągły w trakcie realizacji.
TCK w Trzebini

PWR19.1.3. Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnego

PWR19.1.3.1. Organizowanie akcji informacyjnych dotyczących współczesnych zagrożeń dotykających rodzinę oraz dzieci i młodzież (ulotki, plakaty, pogadanki, spotkania)

PWR19.1.3.1.1. Liczba akcji 356 wartość skumulowana

PWR19.1.3.1.2. Liczba uczestników 3033 wartość skumulowana

PWR19.1.3.1.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

 Realizowanie przez nauczycieli programów profilaktycznych, zdrowotnych, ekologicznych. udział dzieci w sposób bezpośredni w pogadankach prezentacjach i 

spotkaniach z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym.Promowanie przez placówke zdrowego stylu życia, organizowanie pogadanek na temat 

współczesnych zagrożeń przez pracowników PPP w Chrzanowie, sanepid. Działanie ma charakter ciągły.

PS w Myślachowicach

 Spotkanie z przedstawicielem policji i pogadanki dla uczniów nt. bezpieczeństwa, przemocy. SP w Lgocie

1. Rozwieszono plakaty informujące mieszkańców gminy Trzebinia o działalności "Punktu Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii" - 150 

sztuk

2.  Rozwieszono plakaty informujące mieszkańców gminy Trzebinia o działalności "Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób 

doznających przemocy domowej" - 150 sztuk

3. Rozdano broszury informujące o procedurze Niebieskiej Karty - 200 sztuk

Wydział Polityki Społecznej Sportu 

i Turystyki

Akcja o charakterze cyklicznym: prelekcja profilaktyczna, Dzień Bezpiecznego Internetu - realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

wynikających z stosownych programów.
SP 4 w Trzebini

cyberprzemoc- współpraca z KP w Trzebini, odpowiedzialność karna nieletnich- współpraca z KP w Trzebini , Bezpieczna droga do szkoły- współpraca z KP 

Chrzanów, PZU, 
PSP w Płokach

Cykl spotkań z psychoterapeutą dotyczących wszelkich form uzależnień, spotkania edukacyjne dla rodziców na temat zagrożeń związanych z internetem, 

spotkania pedagoga, psychologa w klasach. Charakter ciągły.
SP 8 w Trzebini

cykliczny, akcje informacyjne związane z programami profilaktycznymi "nie pal prz mnie, prosze" i "znajdź właściwe rozwiązanie" oraz spotkanie z roicami 

psychologa tematyka" Uzależnienia behawioralne. Internet-wróg czy przyjaciel?"
ZSP w Młoszowej

dla dzieci - spotkanie z policjantem, spotkanie z przedstawicielem sanepidu, da rodziców - spotkanie z pracownikami PPP w Chrzanowie PS w Bolęcinie

Firmy zewnętrzne organizujące szkolenia, dzielnicowy. Ciągły SP w Bolęcinie

jednorazowy - prelekcja dla rodziców współpracując z Poradnią - Psychologiczno pedagogiczną z Chrzanowa PS 6 w Trzebini
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.3. Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnegoPWR19.1.3.1. Organizowanie akcji informacyjnych dotyczących współczesnych zagrożeń dotykających rodzinę oraz dzieci i młodzież (ulotki, plakaty, pogadanki, spotkania)

PWR19.1.3.1.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Organizacja „Debat uczniowskich” poświęconych zagrożeniom współczesnego świata i dylematom przed jakimi staje młodzież. Udział uczniów w różnorodnych 

zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego i warsztatach prowadzonych przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej min. „Jak rozwiązywać konflikty w klasie? Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w grupie w obszarze zdrowia psychicznego.” Realizacja 

ogólnopolskiego programu profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie". Udział uczniów klas 3 – 5 w spotkaniu z policjantką z Powiatowej 

Komendy Policji w Chrzanowie dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień. Udział uczniów klas 6-8 w  spotkaniu z policjantem i prelekcji nt czynów 

zabronionych, odpowiedzialności karnej uczniów, przemocy rówieśniczej, używania telefonów komórkowych, korzystania z Internetu, działania dopalaczy i 

narkotyków na organizm człowieka. Organizacja przy współpracy z Urzędem Miasta Trzebinia warsztatów dla klas 5 – 8 „Unikanie zachowań ryzykownych – 

odpowiedzialność karna nieletnich. Udział uczniów klas IV-VI w spektaklu profilaktyczno – edukacyjnym „Cybernetyczne sny”. Udział uczniów z klas II – VI w 

Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno – Profilaktycznej: #Nie Hejtuję – Reaguję#. Zorganizowanie na terenie szkoły ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 

„Cyfrowobezpieczni”. Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie „Narkotyki i dopalacze zabijają”, którego organizatorem było Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Realizacja w oddziałach przedszkolnych programów "Nie pal przy mnie proszę", "Czyste powietrze wokół nas", "Bezpieczny 

przedszkolak", "Pierwsza pomoc", "Dom Płomyka i Iskierki". Organizacja spotkań dla rodziców uczniów klas szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych 

poświęconych bezpieczeństwu uczniów w szkole i wsparciu rodziców  w efektywnym pokonywaniu potencjalnych problemów wychowawczych. Systematyczne 

prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych dla uczniów wymagających wspomagania rozwoju indywidualnego, wyrównywania szans edukacyjnych czy 

przezwyciężania sytuacji kryzysowych.  Działalność  mediacyjna, poszukiwanie konstruktywnych metod pokonywania problemów i sytuacji kryzysowych, 

współpraca z placówkami oferującymi pomoc specjalistyczną.

SP 3 w Trzebini

Pedagogizacja rodziców (warsztaty): "Problemy emocjonalne i rozwojowe uczniów szkoły podstawowej", "Jak rozwijać empatię w komunikowaniu się", "Nie 

pal przy mnie, proszę", "Bezpieczne dziecko-lekki tornister", "Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego", "Cyberprzemoc i inne zagrożenia Internetu", 

"Procedury bezpieczeństwa w SP nr 5" - wymienione działania mają charakter ciągły.  Warsztaty dla uczniów: "Akademia bezpiecznego Puchatka", "Bezpieczne 

wakacje", "Bezpieczne ferie", "Nie wypalaj traw", "No promil, no stress", "Szkoła bez przemocy" - elementy programu, "Trzymaj formę", "Złość", "Bezpieczne 

zachowania w szkole i relacje rówieśnicze","Czerniak 2019", "Ja w oczach innych", "Znajdź właściwe rozwiązanie", spotkanie z policjantem, szkolenie z zakresu 

pierwszej pomocy (rodzice i uczniowie), gazetki tematyczne (zagrożenia płynące z Internetu, gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych). Instytucje 

wspólpracujące: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Policja, Grupa Maspex Wadowice, UM w Trzebini, Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna 

w Chrzanowie, Fundacja Gwiazda Nadziei.

SP 5 w Trzebini

pogadanka dot. zagrożeń w sieci, spotkanie z dietetykiem dot. zagrożeń otyłością PSP w Czyżówce

Pogadanki i warsztaty dla rodziców, spotkania ze specjalistami, warsztaty tematyczne. SP w Dulowej

Pogadanki realizowane przez specjalistę ds przemocy na zajęciach Grupy edukacyjno - wspierającej dla Matek.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Trzebini

pogadanki z wychowawcami, wykonywanie plakatów , ciągły SP w Psarach

Programami profilaktycznymi  objęci są wszyscy uczniowie naszej szkoły. W zależności od wieku uczniów organizowane są dla nich akcje informacyjne 

dotyczące współczesnych zagrożeń. 
SP w Myślachowicach

Realizacja Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”- zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców, przekazanie ulotek na 

temat szkodliwości dymu papierosowego, zajęcia plastyczne dla dzieci. Prelekcje psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pedagogizacja poprzez 

gazetki umieszczane w Kąciku dla rodziców. 

PS 4 w Trzebini

Szkolenie  " Dzielni Ratownicy " : zajęcia praktyczne, odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych - charakter jednorazowy

Pogadanki- charakter ciągły, plakaty-charakter jednorazowy

Zajęcia z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy: radzenie sobie ze stresem,zajęcia z elementami socjoterapii i arteterapii. Pogłębianie wiedzy uczniów 

w zakresie zagrożeń w internecie: pogadanki, emisja filmu "Owce w sieci".

NSP EDISON w Trzebini

TWORZENIE ULOTEK I PLAKATÓW O UŚWIADAMIAJĄCYCH RODZICOM SZKODLIWOŚĆ STOSOWANIA UŻYWEK , ORGANIZOWANIE SPOTKANIA Z PEDAGOGIEM I 

PSYCHOLOGIEM Z PPP W TRZEBINI
PS 2 w Trzebini
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.3. Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnegoPWR19.1.3.1. Organizowanie akcji informacyjnych dotyczących współczesnych zagrożeń dotykających rodzinę oraz dzieci i młodzież (ulotki, plakaty, pogadanki, spotkania)

PWR19.1.3.1.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Ulotki dla rodziców: "Kształtowanie wśród rodziców potrzeby kontroli dziecka", "Rola rodziców w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci", "Uzależnienia 

wśród młodzieży", "Determinanty uzależnień" - charakter jednorazowy

Plakat -  "Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych", - charakter jednorazowy

Ulotka - "Uzależnienie od telefonów i jego wpływ na rozwój emocji i kompetencje społeczne dzieci" - charakter jednorazowy

Ulotka - "czynniki środowiskowe mające wpływ na uzależnienie się młodego człowieka" - charakter jednorazowy

artykuł -" Społeczne i rodzinne uwarunkowania uzależnień u dzieci i młodzieży" - charakter jednorazowy

Pogadanka - "Zagrożenia w sieci", - charakter jednorazowy

Artykuł - "Jak pomóc dziecku pokonać agresją" - charakter jednorazowy

Ulotka - "Uzależnienie w rodzinie i ich wpływ na dziecko" - charakter jednorazowy

Plakat - "Trzeźwość daje wolność" - charakter jednorazowy

Świetlica Plus Placówka wsparcia 

dziennego w Trzebini

Zapoznanie rodziców z procedurą Niebieskiej Karty, Konwencja Praw Dziecka oraz funkcjonowaniem  "Telefonu zaufania" - jednorazowa oraz ciągła informacje 

w szatni PS 3 w Trzebini

Zostały przeprowadzone pogadanki w klasach poruszające problematykę wychowawczą i profilaktyczną dla uczniów według planu pracy pedagoga szkolnego i 

wychowawców klas. Wychowawcy poruszali problemy wychowawcze na lekcjach wychowawczych, pedagog na zastępstwach.

Pedagogizacja rodziców  przez wychowawców na wywiadówkach, według planu. Gazetki ścienne poruszające problematykę zagrożeń dla uczniów i rodziców.

Warsztaty dla klas piątych: " Debata"

Warsztaty dla klas szóstych: " Debata". Warsztaty były finansowane przez GKRPA w Trzebini, przy UM 

Przekazywanie informacji o współczesnych zagrożeniach w sieci przez nauczycieli na lekcjach informatyki.

SP 6 w Trzebini

PWR19.1.3.2. Realizacja programów profilaktycznych  celem przeciwdziałania zjawiskom przemocy, narkomanii i alkoholizmu oraz ich skutkom

PWR19.1.3.2.1. Liczba programów 64 wartość skumulowana

PWR19.1.3.2.2. Liczba uczestników 2389 wartość skumulowana

PWR19.1.3.2.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

"Bezpieczni w komputerowym świecie" - wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacji cyberprzemocy - 

charakter cykliczny

"Uzależnieniom mówimy NIE" - zrozumienie zgubnych dla zdrowia skutków uzależnień i nałogów - charakter jednorazowy

"Stop agresji i przemocy" - jak radzić sobie z własną złością i co robić w sytuacji, gdy sami stajemy się ofiarą przemocy czy zachowań agresywnych - charakter 

jednorazowy

Świetlica Plus Placówka wsparcia 

dziennego w Trzebini

"Znajdź właściwe rozwiązanie" - ogólnopolski program profilaktyki  palenia tytoniu, "Zachowaj trzeźwy umysł" - ogólnopolska kampania profilaktyczna, "Nie pal 

przy mnie proszę", "Trzymaj formę"
SP 4 w Trzebini

1- spotkanie z p. Przemysławem Rejdychem - pracownikiem UM Trzebinia PSP w Płokach

Cykl lekcji wychowawczych propagujących wartości i pozytywne wzorce zachowań- charakter ciągły NSP EDISON w Trzebini

Działania maja charakter ciągły-realizuje się systematycznie w pracy w klasach i na forum szkoły w ramach wewnątrzszkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego. 
SP w Lgocie

Dzielnicowy, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. Ciągły SP w Bolęcinie

PROGRAM OGÓLNOPOLSKI : STOP - UŻYWKOM,
PS 2 w Trzebini

Program profilaktyki nikotynizmu "Czyste powietrze wokół nas" oraz 

program profilaktyczny "Bezpieczne przedszkole"

Realizacja innowacji pedagogicznej w zakresie zdrowego odżywiania, w ramach której zorganizowano spotkanie edukacyjne i zajęcia otwarte dla rodziców w 

zakresie zdrowego odżywiania i profilaktyki otyłości oraz spotkania dla rodziców z udziałem dietetyczki, 

Dzień Rodziny na sportowo  /charakter okolicznościowy/ promując wspólna aktywność i integrację rodzin

PS 3 w Trzebini

Programy: "Trzymaj formę", "Akademia bezpiecznego Puchatka", "Nie pal przy mnie, proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie", "No promil, no stress" - charakter 

ciągły.
SP 5 w Trzebini
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.3. Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnegoPWR19.1.3.2. Realizacja programów profilaktycznych  celem przeciwdziałania zjawiskom przemocy, narkomanii i alkoholizmu oraz ich skutkom
PWR19.1.3.2.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
realizacja programów profilaktycznych: "Nie pal przy mnie proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Trzeźwy umysł" oraz lekcje dot. narkomanii i dopalaczy PSP w Czyżówce

Realizacja programów profilaktycznych: Unplugged, Magiczne kryształy, Cukierki. Charakter ciągły. SP 8 w Trzebini

Sanepid, ZSP w Młoszowej

Spotkania ze specjalistami, pogadanki, lekcje wychowawcze, warsztaty dla rodziców. SP w Dulowej

Systematyczna realizacja zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

Realizacja w szkole podstawowej programów profilaktycznych "Cukierki" i "Magiczne kryształy" opartych na bajkach profilaktycznych. Udział uczniów klas 3 – 5 

w spotkaniu z policjantką z Powiatowej Komendy Policji w Chrzanowie dotyczącym bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień. Udział uczniów klas 6-8 w  

spotkaniu z policjantem i prelekcji nt czynów zabronionych, odpowiedzialności karnej uczniów, przemocy rówieśniczej, używania telefonów komórkowych, 

korzystania z Internetu, działania dopalaczy i narkotyków na organizm człowieka. Organizacja przy współpracy z Urzędem Miasta Trzebinia warsztatów dla klas 

5 – 8 „Unikanie zachowań ryzykownych – odpowiedzialność karna nieletnich.  Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

SP 3 w Trzebini

Szkolny program profilaktyczny "Agresji mówimy NIE" dostarczył wszystkim uczniom naszej szkoły podstawowych informacji na temat agresji i przemocy, ich 

form i rodzajów. Uczniowie nauczyli się jak prawidłowo reagować kiedy jest się ofiarą czy świadkiem agresji. Wykonano prace plastyczne, literackie, 

fotograficzne na ten temat.

SP w Myślachowicach

Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini: zajęcia warsztatowe pn. „Agresja i przemoc rówieśnicza” 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini: zajęcia warsztatowe pn. „Unikanie zachowań ryzykownych – odpowiedzialność karna nieletnich” 

rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program „Debata” 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini: rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program „Debata” 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini: zajęcia warsztatowe dla uczniów pn. „Zagrożenia Internetowe. Fonoholizm” rekomendowany przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program „Unplugged” 

Szkoła Podstawowa w Dulowej: zajęcia warsztatowe z zakresu uzależnień behawioralnych 

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach: zajęcia warsztatowe pn. „Agresja i przemoc rówieśnicza”, zajęcia warsztatowe pn. „Trudne emocje – jak samemu 

poradzić sobie w sytuacjach stresujących”

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Młoszowej: zajęcia warsztatowe z zakresu uzależnień behawioralnych 

Szkoła Podstawowa w Bolęcinie: rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program „Debata” 

OHP w Trzebini: zajęcia warsztatowe pn. „Porozmawiajmy o agresji i przemocy – mechanizmy napędzające agresję i przemoc”, zajęcia warsztatowe pn. 

„Niebezpieczne związki – dopalacze” 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych: zajęcia warsztatowe pn. „Niebezpieczne związki – dopalacze” 

charakter jednorazowy

Wydział Polityki Społecznej Sportu 

i Turystyki

W Gminie jest realizowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Coroczne sprawozdanie z realizacji  

programu jest przedstawiane Radzie Miasta Trzebinia

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Trzebini

W II semestrze 2018/2019 realizowane były następujące programy profilaktyczne, w klasach młodszych: "Nie pal przy mnie proszę", " Trzymaj formę", " 

Cukierki", "Magiczne Kryształy". W I semestrze obecnego roku szkolnego zrealizowano lub są w realizacji programy: " Cukierki", "Magiczne kryształy", " Nie pal 

przy mnie proszę", elementy" Programu 7 kroków". Zorganizowano też warsztaty profilaktyczne dla klas5,6 pt: "Debata", finansowane przez GKRPA. Działania 

niektórych programów były rozciągnięte w czasie( zajęcia według podanych scenariuszy,np przygotowanie spektaklu profilaktycznego przez klasę 

zaangażowaną w program : Nie pal przy mnie proszę czy zajęcia sportowe itd. Niektóre programy obejmowały zajęcia np 2-3 godzinne w formie warsztatowej.

SP 6 w Trzebini

warsztaty dla uczniów klas VII i VIII, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie, Profilaktyka uzależnień SP w Psarach

PWR19.1.3.3. Prowadzenie porad telefonicznych w ramach telefonu zaufania

PWR19.1.3.3.1. Liczba osób korzystających ze 

wsparcia
60 wartość skumulowana
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Raport główny z monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.3. Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnegoPWR19.1.3.3. Prowadzenie porad telefonicznych w ramach telefonu zaufania

PWR19.1.3.3.2. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Telefon zaufania był czynny od poniedziałku do piątku w godz.:

7:30 – 19 (poniedziałek,wtorek, czwartek, piątek)

7:30 – 18:30 (środa)

 Dyżury pełnili specjaliści w ramach Zespołu Profilaktyki i Terapii  Rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Trzebini

PWR19.1.3.4. Organizowanie  spotkań edukacyjnych dla rodziców w zakresie problemów związanych z wychowaniem dzieci np. „Szkoła dla Rodziców”

PWR19.1.3.4.1. Liczba spotkań edukacyjnych 114 wartość skumulowana

PWR19.1.3.4.2. Liczba uczestników 1103 wartość skumulowana

PWR19.1.3.4.3. Krótki opis sposobu realizacji 

zadania, poszerzony o informację o instytucjach 

współpracujących, proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, czy jednorazowy? 

(jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

ciągła - Zajęcia otwarte w każdej z pięciu grup przedszkolnych, prelekcja dyrektora z spotkaniach z rodzicami, spotkania indywidualne wychowawców grup z 

opiekunami dzieci
PS 6 w Trzebini

Działania te są realizowane w każdym roku- spotkania z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, psychologiem Poradni Psychologiczno pedagogicznej w 

Chrzanowie.
SP w Lgocie

Firma zewnętrzna organizująca szkolenie SP w Bolęcinie

Organizacja warsztatów dla rodziców wspierających ich w realizowaniu funkcji wychowawczych „Trudności wieku dorastania” oraz „Problemy wieku 

dorastania: trudności w komunikacji, depresje, uzależnienia" prowadzonych przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Chrzanowie. Propagowanie prowadzonej przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie „Szkoły dla rodziców” 

programowo edukującej ich we właściwym realizowaniu funkcji wychowawczych i wspierających w konstruktywnym pokonywaniu problemów 

wychowawczych. Organizacja pomocy specjalistycznej psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie. 

Konsultacje indywidualne dla rodziców wspierające ich w pokonywaniu problemów wychowawczych; organizacja spotkań mediacyjnych w sytuacjach 

konfliktowych i kryzysowych. Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami wspierającymi funkcjonowanie rodziny w zakresie szybkiej interwencji i pomocy w 

rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Systematyczne i kompleksowe wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych przez wychowawców klas i pedagoga szkolnego podczas spotkań 

klasowych i konsultacji indywidualnych.

SP 3 w Trzebini

ORGANIZOWANIE PRELEKCJI NA TEMAT KONSEKWENCJI W WYCHOWANIU DZIECKA  / 2 RAZY W ROKU SZKOLNYM/ PS 2 w Trzebini

Pedagogizacja rodziców przez nauczycieli na spotkaniach z rodzicami, spotkanie z przedstawicielem PPP w Chrzanowie PS w Bolęcinie

Pogadanki poruszające tematykę wychowawczą przez wychowawców na zebraniach szkolnych(o bezpieczeństwie w sieci, o tym jak pomagać swoim dzieciom 

w odrabianiu zadań domowych, jak dbać o właściwe relacje między rodzicami i dziećmi, jak wzmacniać pozytywnie, dowartościowywać swoje dziecko itp)

Okazjonalne dyżury pracowników PPP , podczas zebrań z rodzicami lub dni otwartych.Dyżury pedagoga szkolnego podczas wywiadówek i dni otwartych.
SP 6 w Trzebini

Prelekcje psychologów dla rodziców-:

"Konsekwencje nadmiernego wykorzystania multimediów na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym' oraz 

"Konsekwencja w wychowaniu dziecka"

Przekazywanie rodziców broszur z dziedziny wychowania, w tym zagrożeń cywilizacyjnych typu cyberprzemoc,  skutki niewłaściwych postaw wychowawczych 

rodziców na rozwój dziecka, skutki nadużywania mediów przez dzieci, opracowywane przez dyrektora  oraz nauczycielki przedszkola- comiesięczna seria 

"Rodzicu, Warto przeczytać"

Promocja "Szkoły dla Rodziców" organizowanej przez PPP w Chrzanowie

PS 3 w Trzebini

spotkania indywidualne z pedagogiem i psychologiem SP w Psarach

Spotkania z pedagogiem z PPP, dyżur pedagoga szkolnego dla rodziców, indywidualne rozmowy z pedagogiem, pedagogizacja rodziców w ramach zebrań z 

rodzicami - działania o charakterze ciągłym.
SP 4 w Trzebini
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miernik wartość miernika dostawca danych

cel 

strategiczny, 

cel operacyjny, 

zadanie

PWR19.1. Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacjiPWR19.1.3. Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnegoPWR19.1.3.4. Organizowanie  spotkań edukacyjnych dla rodziców w zakresie problemów związanych z wychowaniem dzieci np. „Szkoła dla Rodziców”PWR19.1.3.4.3. Krótki opis sposobu realizacji Spotkanie z rodzicami w celu omówienia sposobów i metod radzenia sobie z problemami  wychowawczymi . NSP EDISON w Trzebini

Systematyczne spotkania z wychowawcami grup, udział rodziców w zajęciach otwartych, spotkania z logopedą, pedagogiem, psychologiem.Instytucje 

współpracujące to PPP w Chrzanowie. Działanie ma charakter ciągły.
PS w Myślachowicach

W ramach działań edukacyjnych w 2019 roku kontynuowano spotkania „Grupy edukacyjno – samopomocowej dla matek”. Uczestnikami spotkań były matki, 

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

spowodowane były między innymi, brakiem właściwego przygotowania do życia w rodzinie oraz odpowiednich wzorców pełnienia ról rodzinnych. W ubiegłym 

roku odbyły się dwie edycje. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 16  kobiet.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Trzebini

We wszystkich klasach rozmowy wychowawców w trakcie zebrań. SP w Dulowej

zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini pn. „Zagrożenia Internetowe. Fonoholizm”, charakter jednorazowy
Wydział Polityki Społecznej Sportu 

i Turystyki

Zespoły Wychowawcze: wspieranie rodziców w ich pracy wychowawczej, pomoc w rozwiazywaniu trudnosci wychowawczych, organizowanie w ramach 

wspólpracy z rodzicami spotkan konsultacyjno-interwencyjnych, podejmowanie działan naprawczych.

Konsultacje indywidualne rodziców z psychologiem z poradni psych.-ped.: organizowane podczas comiesięcznych zebrań rodziców. Ich celem jest wsparcie 

rodziców, działalnośc doradcza. Pedagogizacja rodziców (warsztaty): "Problemy emocjonalne i rozwojowe uczniów szkoły podstawowej", "Jak rozwijać 

empatię w komunikowaniu się", "Nie pal przy mnie, proszę", "Bezpieczne dziecko-lekki tornister", "Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego", 

"Cyberprzemoc i inne zagrożenia Internetu", "Procedury bezpieczeństwa w SP nr 5" - wymienione działania mają charakter ciągły.  Instytucje współpracujące: 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Trzebini i Chrzanowie, Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej ds Rodzinnych i Nieletnich, Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie, Policja, OPS.

SP 5 w Trzebini
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