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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu  wpierania rodziny
za rok 2019 na terenie Gminy Trzebinia oraz potrzeby

wynikające  z realizacji zadań

Rada Gminy Trzebinia Uchwałą Nr XX/215/VI/2012 z dnia 30 marca  2012 roku  
wyznaczyła  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini do realizacji zadań 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej.  z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019
poz. 1111 ze zm.).
Powyższa ustawa nakłada na gminę działania mające  zapewnić wsparcie dla 
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych, które polegają w szczególności na :

• analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w 
rodzinie

• wzmacnianie roli  i  funkcji w rodzinie
• rozwijanie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny
• podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania 

rodziny
• pomoc w integracji  rodziny
• przeciwdziałanie marginalizacji i  degradacji społecznej rodziny
• dążenie do reintegracji rodziny.

 
Wspieranie jest  prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece 

i  wychowaniu dziecka. Działania te winny być prowadzone za zgodą i z aktywnym 
udziałem rodziny po uwzględnieniu zasobów własnych oraz źródeł wsparcia  
zewnętrznego. 

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i  wychowaniem 
w placówce wsparcia dziennego, którą to może prowadzić gmina lub podmiot 
któremu gmina zleciła realizacje tego zadania.  

Gmina jest zobowiązana do współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka,  placówce opiekuńczo- wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej  lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym.  

I. Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek  realizuje zadania mające na celu wspieranie rodziny m.in. poprzez;
A/  zatrudnienie asystentów rodziny,
B/ współfinansowanie pobytu dzieci w zastępczych formach opieki,
C/ prowadzenie pracy socjalnej, 
D/ prowadzanie grup samopomocowych i grup wsparcia (grupa edukacyjno - 
     samopomocowa dla matek),
E/ prowadzenie poradnictwa specjalistycznego :  w tym  psychologicznego,
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    prawnego i  socjalnego.  
F/ poprzez realizacje programu 500 +
G/ poprzez realizację Karty Dużej Rodziny. 
I/  poprzez realizacje programu 300

W  2019  roku  był  realizowany  trzyletni  „Gminny  Program  Wspierania
Rodziny  na  lata  2017  –  2019”.Program  pw  został   przyjęty  do  realizacji  na  sesji
rady  miasta  w  dniu  30  grudnia   2016r.  Uchwałą  Rady  Miasta  nr
XXVIII/364/VII/2016 w Trzebini.   

I.A. Asystenci rodziny 

W  ramach  realizacji  zadania  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Trzebini
zatrudniał na podstawie umowy o pracę (zadaniowy czasu pracy)  trzech asystentów
rodzin,  którzy podejmowali  pracę z z 43 rodzinami.
W minionym  roku  asystenci  brali  udział  w  szkoleniach  i  konferencjach.  Tematem
szkoleń  było  „Całościowe  zaburzenia  rozwojowe:Autyzm,  Zespół  Retta,  Zespół
Aspergera,  Zespół  Hellera”  oraz  „Praca  z  dzieckiem  z  zaburzonymi  więziami”.
Asystenci  uczestniczyli  także  przy  realizacji  projektu  „Aktywni  na  start  II”  w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020,  poprzez  przygotowanie  i  prowadzenie  warsztatów  ogrodniczo  –
stolarskich z uczestnikami, oraz świadczenia usług asystenta.

Asystenci  brali  udział  w  comiesięcznych  spotkaniach  z  Kierownikiem
Zespołu  Profilaktyki  i  Terapii  Rodzin  w  Trzebini.  Uczestniczyli  w  spotkaniach
Grup  Roboczych  rodzin  objętych  procedurą  Niebieskiej  Karty  oraz  w  rozprawach
sądowych  dotyczących  sytuacji  rodzin.  Ściśle  współpracowali  z  pracownikami
socjalnymi,  kuratorami,  pedagogami  szkolnymi,  policją,  służbą  zdrowia.  Ponadto
asystenci  udzielali  pisemnych  informacji  i  opinii  do  Sądu.  Uczestniczyli  w
spotkaniach  dotyczących  okresowej  oceny  sytuacji  dziecka  lub  sytuacji  życiowej
rodziny  w  POIK  oraz  PCPR   w  Chrzanowie.  Asystenci  byli  również  uczestnikami
spotkań  w Placówki  Wsparcia  Dziennego „Świetlicy Plus”  w Trzebini  dotyczących
sytuacji dzieci.

Praca asystenta w roku 2019 koncentrowała się głównie na:
- pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica,
- wzmacnianiu kompetencji rodziców,
- pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego,
- pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny,
- pomocy w poszukiwaniu pracy,
- pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
- doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego,
- pomocy w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymywaniu czystości
  w  najbliższym  otoczeniu,
- prowadzeniu zbiórek odzieży,  zabawek i sprzętów gospodarstwa domowego
  na rzecz rodziny.

3



Asystenci rodzin prowadzą dokumentację obejmującą:
- kartę informacji o rodzinie,
- plan pracy z rodziną,
- kartę działań asystenta rodziny,
- okresową ocenę sytuacji rodziny.

Statystyka dotycząca rodzin objętych wsparciem asystenta 

W 2019  roku  łącznie  z  pomocy  w  formie  asystenta  skorzystało  43  rodzin.  Z
17 rodzinami współpraca została zakończona ze względu na:
- zaprzestanie współpracy przez rodzinę ( 7 rodzin),
- zrealizowanie zakładanych celów pracy z rodziną ( 7 rodzin),
- na brak efektów pracy ( 3 rodziny).

Charakterystyka  rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny:
Ilość rodzin u których występuje problem alkoholowy – 13
Ilość rodzin u których występuje problem przemocy domowej - 10
Ilość rodzin korzystających ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej – 43
Ilość rodzin u których występuje problem bezrobocia – 27
Ilość rodzin u których występuje niepełnosprawność – 10  
Ilość rodzin posiadających nadzór kuratora – 39.

I.B. Współfinansowanie pobytu dziecka w zastępczych 
formach opieki

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   kwotę  488 550  zł.
Z roku na rok wzrastają koszty po stronie Gminy związane ze współfinansowaniem
kosztów pobytu  dzieci  w  systemie  pieczy zastępczej.  Ma to  związek  z  ustawowym
wzrostem procentowej  odpłatności  (w  pierwszym roku pobytu  dziecka  gmina  płaci
10%  kosztów,  w  drugim  30%,  a  od  trzeciego  roku  50%).  Ponadto  należy  zwrócić
uwagę,  że  sytuacja  odebrania  dziecka  z  rodziny  biologicznej  i  umieszczenie  go  w
placówce  lub  rodzinie  zastępczej  jest  wyjściem  ostatecznym,  które  odbywa  się  po
wyczerpaniu  wszelkich  możliwości  pracy  z  rodziną  i  daniu  jej  szansy  na  poprawę
funkcjonowania.  Obserwuje  się,  że  rodzice  biologiczni  po  odebraniu  dziecka
bardzo  często  nie  są  zainteresowani  podjęciem  starań,  aby  go  odzyskać  i  nie
podejmują prób zmiany swojej sytuacji.
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I.C. Praca socjalna 
Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne

Podstawowym   zadaniem   pracownika   socjalnego  jest   rozpoznawanie
potrzeb  osób  i  rodzin  poprzez  wywiad  środowiskowy,  którego  celem jest  ustalenie
sytuacji  materialnej,  rodzinnej,  zdrowotnej  oraz  prowadzenie  szeregu  działań
zmierzających  do  sytuacji,  w  której  osoby  te  nie  będą  wymagały  zewnętrznego
wsparcia.
Pracownik  socjalny  może  zawierać  z  podopiecznym  oraz  jego  rodziną  kontrakt
socjalny.
Kontrakt  socjalny jest  „..  pisemną umową zawartą  z osobą ubiegającą się o pomoc,
określającą  uprawnienia  i  zobowiązania  stron  umowy,  w  ramach  wspólnie
podejmowanych  działań  zmierzających  do  przezwyciężenia  trudnej  sytuacji
życiowej osoby lub rodziny” (art.  6 pkt. 6 ustawy o pomocy społecznej).

Wykonywanie  pracy  pracownika  socjalnego  wymaga  profesjonalnego
wykształcenia,  przygotowania  praktycznego  oraz  teoretycznego  z  zakresu  wielu
dziedzin  min.  pracy  socjalnej,  przeciwdziałania  bezrobociu,  znajomości  przepisów
prawa,umiejętności  negocjowania  oraz  wsparcia  psychologicznego  podopiecznych.
Zawód  ten  wymaga  odporności  psychicznej,  umiejętności  działania  w  sytuacjach
trudnych,  a  nawet  zagrażających  zdrowiu  i  życiu.  Osoby,  do  których  pracownik
dociera   podczas  wywiadów  środowiskowych  są  często   sfrustrowane,  bezradne  i
rozgoryczone.  Oczekują  od  nas  pomocy,  nie  zawsze  finansowej.  Pracownicy
udzielają  wsparcia  psychicznego,  wskazują grupy,  organizacje  lub instytucje,  które
są  w  stanie  tej  osobie  pomóc.  Pracownicy  socjalni  pomagają  w  łagodzeniu
konfliktów rodzinnych.  Takie  działanie  nazywane   pracą  socjalną,  nie  ma  swojego
odzwierciedlenia  w  dokumentacji  i  jest  niewymierne.  Jest  to  wiele  godzin  pracy
poświęconych  na  udzielaniu  porad,  informacji,  pomocy  w  załatwianiu  spraw
podopiecznych,  są  to  interwencje  osobiste  pracowników  w  różnych  zakładach  i
instytucjach.
Z tej  formy pomocy korzystają  często osoby starsze,  niepełnosprawne, cierpiące na
zaburzenia psychiczne lub niezaradne życiowo. 

Aby  dobrze  wykonywać  swoją  pracę  pracownicy  muszą  nieustannie
pogłębiać  posiadaną  wiedzę  oraz  kształcić  w  sobie  szereg  umiejętności  tj .
cierpliwość,  wyrozumiałość  oraz  łatwość  nawiązywania  kontaktów  z  różnego
rodzaju podopiecznymi.

Efektem podejmowanych działań  w ostatnim roku jest  min.:
 całkowite usamodzielnienie 35 osób,
 rozwiązanie lub złagodzenie konfliktów domowych w 15 rodzinach,
 podjęcie pracy przez 38 osób,
 uregulowanie spraw mieszkaniowych przez  11  rodzin,
 uzyskanie przysługujących rodzinie świadczeń z innych źródeł niż pomoc 

społeczna  przez  31  osób,
 uzyskanie alimentów przez  4 osoby,
 podjęcie leczenia odwykowego przez 7 osób.
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I.D. Grupy Wsparcia

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.
Zajęcia te  przyczyniły się m. in. do: 
• podniesienia  wiary  we  własne  siły  i  możliwości  oraz  zwiększenia  poczucia

ich własnej wartości;
• pogłębienia wiedzy w zakresie wychowania i  opieki nad dziećmi (stosowania

kar i nagród wobec dzieci)  oraz komunikacji interpersonalnej;
• nabycia umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i  trudnościami

życia codziennego oraz asertywnych zachowań;
• nabycia  umiejętności  organizacji  czasu  wolnego  i  prowadzenia  zdrowego

stylu życia;
• zwiększenia  umiejętności  i  zaradności  prowadzenia  gospodarstwa

domowego,  a  zwłaszcza  przygotowywania  we  własnym  zakresie  zdrowych  i
tanich  posiłków  dla  całej  rodziny,  a  także  gospodarowanie  budżetem
domowym, przygotowania stroików i ozdób świątecznych;

• poprawy relacji między członkami rodzin;
• nawiązaniu  nowych  znajomości  i  kontaktów  z  innymi  matkami  o  podobnych

problemach.
Dla  uczestniczek  i  dzieci  zorganizowano  wycieczkę  do  Zatora  oraz  do  Brennej,
połączoną  z  wizytą  Świętego  Mikołaja  wręczaniem  paczek  dla  dzieci  oraz
warsztatami kulinarnymi pieczenia i  zdobienia pierników świątecznych. 
Uczestniczki  szczególnie  ceniły  sobie  warsztaty  kulinarne  –  z  zakresu  pieczenia  i
gotowania potraw oraz warsztaty wykonywania ozdób świątecznych.

I.E. Poradnictwo specjalistyczne

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,
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- praca terapeutyczna z osobami zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami,
- obsługa "Telefonu Zaufania",

Tabela  poniżej  przedstawia  i lość  rodzin  objętych  poradnictwem
specjalistycznym  oraz  ilość  udzielonych  porad,  wizytacji  środowiskowych  i
prowadzonej pracy terapeutycznej przez pracowników Zespołu i radcę prawnego:

Praca Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin Liczba 

Ilość rodzin objętych pomocą Zespołu 332

1. Wizytacje środowiskowe 1032

     w tym u osób:

   z zaburzeniami psychicznymi  727

   z problemem alkoholowym 40

   z problemem wychowawczym 3

   z problemami przemocy domowej 231

   Interwencje kryzysowe w środowisku 31

2. Konsultacje dla prac. socjalnych 77

3. Porady w sytuacjach    
    kryzysowych (rodziny)    

40

4. Praca terapeutyczna 
     z powodu:

209

    uzależnień 75

    zaburzeń nerwicowych,psychicznych 5

    współuzależnienia i przemocy
    domowej - ofiary

84

    przemocy domowej - sprawcy 45

5. Poradnictwo prawne 158

6. Telefon zaufania 60

7. Zażegnane konflikty 41

 W ramach  Zespołu  prowadzona  jest  praca  socjalna  z  osobami  zaburzonymi
psychicznie i ich rodzinami. Jej  głównymi kierunkami są:

– działania mające na celu usamodzielnienie tych osób w jak największej 
sferze życia,

– poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie i środowisku lokalnym,
– psychoedukacja ,  w szczególności zrozumienie istoty choroby,  konieczności

przyjmowania leków, pilnowania regularności wizyt u lekarza psychiatry,  
stosowania się do jego zaleceń,

– systematyczne kontakty z lekarzami, wspólne wizyty domowe,
– składanie wniosków do Sądu Rejonowego w sprawie skierowania na leczenie

psychiatryczne bez zgody i umieszczenia w DPS bez zgody,
– pomoc w podejmowaniu decyzj i,  poradnictwo, 
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz związanych z leczeniem,
– częste wizytacje środowiskowe ułatwiające obserwację i dające możliwość 
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szybszego zauważenia początkowych objawów pogorszenia stanu zdrowia,
– trening budżetowy,
– dbałości o wygląd zewnętrzny, higienę oraz porządek w mieszkaniu,
– trening kulinarny,
– nauka zachowania się w różnych sytuacjach życiowych oraz instytucjach.

Poniższa  tabela  obrazuje  pracę  Zespołu  skierowaną  wobec  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi:

Praca  z  osobami  zaburzonymi
psychicznie i ich rodzinami

Liczba

1. Liczba środowisk objętych   pracą
socjalną.

83 rodzin

2. Współpraca z Zespołem Leczenia 
Środowiskowego przy Szpitalu 
Powiatowym w Chrzanowie.

18 wizyt

3.Objęcie specjalistycznymi      
usługami psychiatrycznymi.

7  osób

4.  Wniosek  do  Sądu  o  leczenie  bez
zgody.

2 osoby

5.Pomoc  w  załatwianiu  spraw
urzędowych  w  tym  skompletowanie
dokumentacji  w  celu  uzyskania
stopnia niepełnosprawności.

28 osób

6.  Skierowanie  do  Środowiskowego
Domu Samopomocy w Chrzanowie.

7 osób

7.Zmotywowanie do podjęcia leczenia
psychiatrycznego.

2 osoby

          
            Pracownicy  współpracowali  z  Zespołem  Leczenia  Środowiskowego  (ZLŚ)

funkcjonującym przy Szpitalu  Powiatowym w Chrzanowie  Oddział  Psychiatryczny.
ZLŚ świadczy usługi w postaci wizyt  domowych lekarza  psychiatry.

         W ramach pracy Zespołu  podejmowana była  praca  terapeutyczna z  osobami
uzależnionymi od alkoholu.  W wyniku tych działań:
- 75 rodzin zostało objętych pomocą,
- aktywny kontakt terapeutyczny i  abstynencję utrzymuje 45 osób,
- 12 osób skierowano do Ośrodka Leczenia Uzależnień,
- udzielono 117 porad i  konsultacji w związku z problemem uzależnień,
- prowadzono aktywny kontakt z grupami AA, współpracowano z GKRPA i  
kuratorami sądowymi.
                                                                                                                 

Kolejnym  działaniem Zespołu  jest  praca  z  rodzinami  dotkniętymi  przemocą,
która  jest  prowadzona  głównie  w  oparciu  o  Procedurę  Niebieskiej  Karty.  W 2019
roku objęto  pomocą  160   rodzin.  Pracownicy służyli  pomocą  rodzinom zarówno  w
siedzibie  placówki  jak  i  w środowisku.  Działania  ukierunkowane były nie  tylko  na
wsparcie  ofiar  przemocy,  ale  również  na  pracę  ze  sprawcami  przemocy.  Na  skutek
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podjętych  działań  interwencyjnych   i  terapeutycznych  w  41  rodzinach  udało  się
doprowadzić do porozumienia stron i wygaszenia konfliktów rodzinnych. 
Pracownicy  Zespołu  uczestniczyli  w  posiedzeniach  wszystkich  grup  roboczych
związanych  z  prowadzeniem  procedury  Niebieskiej  Karty.  Aktywnie
współpracowali z kuratorami sądowymi, pedagogami, GKRPA,  policją.

I. F.  Świadczenie wychowawcze 
(Pogram Rodzina 500 +)

Zarządzeniem  Nr.  0050.47.2016  Burmistrza  Miasta  Trzebini  z  dnia
25.02.2016  r.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Trzebini  został  wyznaczony  jako
jednostka  właściwa   do  realizacji  zadań   wynikających  z  Ustawy z  dnia  11  lutego
2016 r  o  pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci  (  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  2407 ze
zm.) tj .  w zakresie świadczenia wychowawczego ( Program 500+).
Uprawnioną  osobą  do  pobierania  świadczenia  wychowawczego  jest  matka,  ojciec,
opiekun  faktyczny lub opiekun prawny dziecka. 
Jego  celem  jest  częściowe  pokrycie  wydatków  związanych  z  wychowywaniem
dziecka,  w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

W  pierwszym  półroczu  2019  r.  tj .  do  30.06.2019  r.  świadczenie  było
przyznawane  na  dziecko,  które  nie  ukończyło  18  roku  życia  w  wys.  500  zł
miesięcznie:
a)  przy  spełnieniu  kryterium  dochodowego  w  przypadku  pierwszego  lub  jedynego
dziecka  w rodzinie,  które  wynosi  800 zł  netto  na  osobę w rodzinie  lub  1  200 zł  na
osobę jeśli w rodzinie jest  wychowywane dziecko niepełnosprawne,
b)  bez  spełnienia  kryterium  dochodowego  w  przypadku  drugiego  lub  kolejnego
dziecka w rodzinie.

Od  1.07.2019  r.  zostały  zmienione  przez  ustawodawcę  zasady  przyznawania
świadczenia.  Przede  wszystkim  zostało  zniesione  kryterium  dochodowe,  a  co  za
tym  idzie  świadczenie  zostało  przyznawane  bez  badania  sytuacji  dochodowej
rodziny.  Również  dużą  zmianą  w  programie  było  przyznawanie  świadczenia  bez
decyzji  administracyjnej.  Zamiast  tej  formy  wprowadzono  podobnie  jak  w
programie  „Dory  start”  konieczność  przygotowania  informacji  o  przyznaniu
świadczenia,  która  była  przekazywana na  adres  mailowy wskazany przez  osobę we
wniosku.  W  przypadku  braku  wskazania  adresu  mailowego  informacja  nie  była
wysyłana   pocztą.  Wnioskodawca  mógł  ją  odebrać  osobiście.  Nie  odebranie
informacji nie wstrzymywało jednak wypłaty świadczenia.
Dużym  ułatwieniem  dla  świadczeniobiorców  była  możliwość  złożenia  wniosku  on
line poprzez:
a) bankowość elektroniczną,
b) portal empatia,
c) platformę ePUAP,
d) platformę PUE ZUS.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat złożonych wniosków oraz wydanych decyzji 
w roku 2019

Liczba złożonych wniosków

w tym:

- w formie papierowej

4 121

963
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- w formie elektronicznej 3 158

Liczba wniosków przekazanych do 
rozpatrzenia do wojewody ( koordynacja)

92

Liczba wydanych decyzji/informacji 

w tym:

- liczba informacji przyznających prawo 
do świadczenia

4 161

3 878

Zdecydowana  większość  osób  ubiegających  się  o  świadczenie  złożyła
wniosek  w  formie  elektronicznej.   W  sytuacjach,  gdy  rodzina,  w  której
wnioskodawca  lub  inny  członek  rodziny  przebywa  lub  pracuje  poza  granicami
kraju  wniosek  w  sprawie  świadczenia  wychowawczego,  zgodnie  z  przepisami
ustawy był  przekazywany do Wojewody Małopolskiego  celem ustalenia  tak  zwanej
koordynacji.

I. G. Program „Dobry start”

W  czerwcu  2018  r.  weszło  w  życie  rozporządzenie  Rady  Ministrów  w
sprawie  szczegółowych  warunków  realizacji  rządowego  programu  „Dobry  start”
(DZ.U. z 2018 r.,poz.1061).

Dobry  start  to  jednorazowe  wsparcie  w  wys.  300  zł  na  każde  uczące  się
dziecko  do  ukończenia  20  roku  życia  lub  24  w  przypadku  osoby legitymującej  się
orzeczeniem  o  niepełnosprawności.  Świadczenie  nie  obejmuje  studentów  oraz
dzieci uczęszczające do „zerówki”.
Świadczenie  jest  przyznawane  bez  względu  na  posiadany  dochód  w  rodzinie  po
uprzednim  złożeniu  wniosku.  Dużym  ułatwieniem  dla  rodzin  była  podobnie  jak  w
świadczeniu  wychowawczym  możliwość  składania  wniosku  drogą  elektroniczną.  

Wnioski  o  świadczenie  dobry  start  można  było  składać  drogą  elektroniczną
od 1.07.2019 r.,  w formie papierowej od 1.08.2019 r.,   do 30.11.2019 r.

Świadczenie  dobry  start  nie  było  przyznawane  tak  jak  w  przypadku  innych
świadczeń  na  podstawie  decyzji  administracyjnej.  Zamiast  tej  formy  przepisy
wprowadziły  konieczność  przygotowania  informacji  o  przyznaniu  świadczenia,
która  była  przekazywana  na  adres  mailowy wskazany  przez  osobę  we  wniosku.  W
przypadku  braku  wskazania  adresu  mailowego  informacja  nie  była  wysyłana
pocztą.  Wnioskodawca  mógł  ją  odebrać  osobiście.  Nie  odebranie  informacji  nie
wstrzymywało jednak wypłaty świadczenia.

Program  wraz  z  kosztami  obsługi  w  całości  był  realizowany  ze  środków
budżetu  państwa  bez  udziału  środków  gminnych.  Finansowanie  kosztów  obsługi
odbywało się  na poziomie 10 zł  za jedno dziecko, na które było ustalane prawo do
świadczenia.  Przy  czym  co  najmniej  8  zł  z  tej  kwoty,  zgodnie  z  zapisami
ustawowymi  musiało  być  przeznaczone  na  pokrycie  kosztów  wynagrodzenia  osób
realizujących program. 
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    Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby wniosków oraz liczby dzieci
objętych programem  w roku  2019

Liczba złożonych wniosków

w tym:

- w formie papierowej

- w formie elektronicznej

2 838

641

2 197

Liczba dzieci, na które wypłacono 
świadczenie, w tym uczące w:

- szkole podstawowej 

-  szkole ponadpodstawowej

- dotychczasowym gimnazjum lub 
dotychczasowej szkole 
ponadgimnazjalnej 

-  szkole artystycznej

-  młodzieżowym ośrodku 
socjoterapii

- specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym 

- specjalnym ośrodku 
wychowawczym

-ośrodku rewalidacyjno-
wychowawczym

3 740

2 514

574

617

4

0

16

13

2

I. H. Karta Dużej Rodziny

Od dnia 01.01.2017 r. Gmina powierzyła Ośrodkowi  Pomocy Społecznej realizację
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, jakim jest  prowadzenie 
postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia  5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Statystyka dotycząca Karty Dużej Rodziny za rok 2017
1.Liczba wszystkich rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny(w roku 2017)- 276
3.Liczba nowych rodzin którym przyznano Karty Dużej Rodziny w 2017 r. -  51
4.Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny dla członków rodzin -  276 szt  z tego:
   -  dla członków nowych rodzin -   243 
   -  dla nowego członka rodziny - 7
   -  duplikaty Karty Dużej Rodziny -  6
   -  przedłużenia (np. dalsza kontynuacja nauki)  Karty Dużej Rodziny lub zmiana 
     danych personalnych w Karcie Dużej Rodziny -   20
5.Liczba decyzj i odmownych  - 1
Od dnia 01.01.2017 r. Gmina powierzyła Ośrodkowi  Pomocy Społecznej realizację
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, jakim jest  prowadzenie 
postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia  5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
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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.
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.

Statystyka dotycząca Karty Dużej Rodziny za rok 2019    

1.  Liczba wszystkich rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny  –  607
3.  Liczba nowych rodzin którym przyznano Karty Dużej Rodziny w 2019 r. -  292
4.  Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny dla członków rodzin -  679    z tego:
   -  dla członków nowych rodzin -   654
   -  dla nowego członka rodziny - 6
   -  duplikaty Karty Dużej Rodziny -  1
   -  przedłużenia (np. dalsza kontynuacja nauki)  Karty Dużej Rodziny lub zmiana 
     danych personalnych w Karcie Dużej Rodziny -   18
5. Liczba kart elektronicznych przyznanych jako druga forma karty – 36
6. Liczba decyzj i stwierdzających utratę prawa do posiadania karty - 0
7. Liczba decyzj i odmownych  - 0

Znaczący wzrost liczby nowych rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny w roku 
ubiegłym w stosunku do lat  ubiegłych spowodowany był zmianami przepisów 
prawa. Od stycznia ubiegłego roku prawo do Karty mają  osoby, które 
kiedykolwiek miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,  stąd prawo do Karty 
zostało również rozszerzone  na szerszą grupę osób w tym seniorów.

II. Placówki wsparcia dziennego.  

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.
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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. Świetl ica 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. Świetl ica 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. Świetl ica 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. Świetl ica 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.

III. Wnioski 
Analiza działań podejmowanych w 2019 roku na terenie gminy Trzebinia

w zakresie 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. Poradnictwo jest 
prowadzone zarówno w placówkach oświatowych, OPS oraz w placówkach 
wsparcia dziennego.  W roku 2019 została poszerzona oferta w ramach 
funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, poprzez  podwórkowa formę 
palcówki wsparcia które są prowadzone przez ZHP w Trzebini. Aktywne działania 
w ramach pracy asystenta rodzin pozwala również, na indywidualne podejście do 
problemów rodzin. 

Po przeprowadzonej analizie  podejmowanych działań, sprawozdań z 
realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2017-2019   należy 
stwierdzić, iż podejmowane przez OPS działania w pw zakresie odzwierciedlają 
potrzeby rodzin z terenu gminy Trzebinia.  Jednocześnie wskazana jest  w latach 
następnych dalsza kontynuacja i  rozszerzenie działań w poszczególnych 
obszarach :

• 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 wzrastających  kosztów
związanych z  pobytem dzieci w pieczy zastępczej,

• prowadzanie poradnictwa da rodzin w kryzysie i  tworzenie systemu 
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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,

• Gmina realizuje rządowy projekt 500+ oraz Program Dobry Start,  mające 
na celu finansowe wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci.  
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