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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu  wpierania 
rodziny za rok 2014 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.
(Dz.U. Nr  149 poz. 887., z dnia 9 czerwca 2011r. 
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  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.  Nr  149  poz.  887),  realizuje  zadania  mające  na 
celu wspieranie rodziny m.in. poprzez;
A/  zatrudnienie asystentów rodziny,
B/ współfinansowanie pobytu dzieci w zastępczych formach opieki,
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C/ prowadzenie pracy socjalnej, 
D/ prowadzanie grup samopomocowych i grup wsparcia (grupa edukacyjno - 
samopomocowa dla matek,  młodzieżowa grupa wsparcia),
E/ prowadzenie poradnictwa specjalistycznego : w tym  psychologicznego, 
prawnego i socjalnego.  

W  2013  roku  został  przygotowany  trzyletni  „Gminny  Programu 
Wspierania  Rodziny  na  lata  2014  -  2016”.  Na  sesji  rady  miasta  w  dniu  22 
listopada  2013r.  Uchwałą  Rady  Miasta  nr  XLIV/459/VI/2013  w  Trzebini  został  
przyjęty do realizacji.

I.A. Asystenci rodziny 

W  ramach  realizacji  zadania  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Trzebini 
zatrudnił  na  podstawie  umowy  o  pracę  w  systemie   zadaniowego  czasu  pracy 
dwóch  asystentów  rodzin.  Jeden  w  wymiarze  1/2  etatu,  drugi  od  kwietnia  2014 
roku  w  wymiarze  całego  etatu.  Asystenci  podjęli  pracę  z  29  rodzinami.  N a 
sfinansowanie  części  ich  wynagrodzenia  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  pozyskał 
środki  w  kwocie  37  157,00zł  w  ramach   Resortowego  Programu  Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. 

Działania,  które  podejmowane  były  przez  asystentów  rodzin  skupiały  się 
m.in. na:
- udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
  w  zdobywaniu  umiejętności  prawidłowego  prowadzenia  gospodarstwa 
domowego,
- udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
-  współpracy  z  instytucjami  pomocowymi  np.  Powiatowe  Centrum  Pomocy 
Rodziny 
  w  Chrzanowie,  Powiatowy  Ośrodek  Wsparcia  Dziecka  i  Rodziny  w 
Chrzanowie, 
   Sąd Rejonowy w  Chrzanowie, Komisariat Policji  w Trzebini,  szkoły,
- podnoszeniu wśród rodziców umiejętności opiekuńczo-wychowawawczych
   poprzez  rozmowy   edukacyjne, 
-  poprawie sytuacji materialno-bytowej rodzin  poprzez zorganizowanie  zbiórek:
  ubrań,  zabawek,  sprzętów  gospodarstwa  domowego  i  innych  potrzebnych 
rzeczy,
-przeciwdziałaniu  alkoholizmowi poprzez kierowanie członków rodzin do
   terapeutów  i konsultantów do spraw przemocy domowej,
-  pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, asystenci  towarzyszyli  członkom 
  rodzin w różnych  instytucjach, świadczyli  pomoc w zakresie pisania różnych
  pism i wniosków,
-  motywowanie  do  podejmowania  przez  rodziny  działań  zmierzających  do 
poprawy relacji  między jej członkami.
Ponadto w trakcie wizyt domowych asystenci rozmawiali  o kwestiach należytego 
prowadzenia  gospodarstwa  domowego,  umiejętności  dbania  o  siebie  czy 
prawidłowego  odżywiania.  Ze  względu  na  niegospodarność  w  rodzinie  asystenci  
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próbowali  wpłynąć  na  racjonalne  i  zaplanowane  wydatkowanie  budżetu 
rodzinnego  oraz  zachęcali  do  aktywizacji  zawodowej.  W przypadku  bezradności 
w  poszukiwaniu  pracy  klienta  kierowano  do:  PUP,  KIS,  doradcy  zawodowego. 
W przypadku  rodzin biologicznych w  których znajdowała się  młodzież szkolna  
monitorowano sytuację  w szkołach,  a  w razie  deficytów,  wagarów podejmowano 
próbę  interwencji  i  przeciwdziałano  zachowaniom  negatywnym.  Często  byli 
pośrednikami  w  rozmowach  między  rodzicami,  a  przedstawicielami  szkół,  
pomagali  w  opracowywaniu  planów  pomocy  i  pomagali  rodzicom  wdrażać  je 
w  życie.  W  przypadku  dzieci  i  młodzieży  asystenci  starali  się  rozwijać  ich 
zainteresowania i pasje. 

Na  podstawie  złożonych  wniosków  przez  pracowników  socjalnych  opieką 
asystenta  rodziny  zostało  objęte  29  rodzin.  Z  jedenastoma   rodzinami 
zakończono współpracę ze względu na: 

– zamianę miejsca zamieszkania rodzin  (3rodziny),
– ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę (5 rodzin),
– ze  względu  na  zrealizowanie  zamierzonych  celów  przez  rodzinę  (2 

rodziny)
– zmianę metody pracy ( 1 rodzina).

 Wszystkie  z  objętych  rodzin  były  rodzinami  biologicznymi.  Liczba 
niepełnoletnich  dzieci  przebywających  pod  opieką  biologicznych  rodziców 
wynosiła  71  osób.  W ciągu  roku   pięcioro  dzieci  z  pieczy  zastępczej  wróciło  do  
rodzin  biologicznych  objętych  pracą  asystentów.   W ciągu  roku żadne  dziecko  z 
rodziny będącej pod opieka asystenta nie trafiło do pieczy zastępczej.

Wybrane problemy występujące w rodzinach objętych asystenturą :
Ilość rodzin u których występuje problem alkoholowy – 14
Ilość rodzin u których jest przydzielony kurator – 19
Ilość rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 27
Ilość rodzin u których występuje problem bezrobocia – 24
Ilość  rodzin  u  których  występuje  niepełnosprawność  –  13    (fizyczna,  
psychiczna)
Ilość rodzin starających się o powrót dziecka do domu– 3
Ilość dzieci które powróciły do rodziny biologicznej – 5

I.B. Współfinansowanie pobytu dziecka w zastępczych 
formach opieki

W ramach realizacji zadania związanego ze wspieraniem rodziny Ośrodek 
poniósł koszty związane ze współfinansowaniem pobytu 14 dzieci w systemie 
pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą jest to zadanie własne gminy. W ubiegłym 
roku wydatkowano na ten cel  na kwotę 6030,73 zł.  Gmina ponosi wydatki w 
wysokości 10% w pierwszym  roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  30% w 
drugim  roku i 50 % w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej.  

I.C. Praca socjalna 
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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.

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 ZUS, PUP., Rejonie Energetycznym itp.
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.:
 rozwiązanie  lub złagodzenie konfliktów domowych w 48 rodzinach,
 usamodzielnienie  62 rodzin,
 podjęcie pracy przez 68 osób,
 uregulowanie  spraw mieszkaniowych przez  39 rodzin,
 uzyskanie  przysługujących rodzinie świadczeń z innych źródeł niż pomoc 

społeczna  przez  17  osób,
 uzyskanie  alimentów przez  14 osób,
 podjęcie leczenia odwykowego przez 14 osób.

I.D. Grupy Wsparcia 

   Młodzieżowa  Grupa  Wsparcia  działała  w  strukturach  OPS.  Grupa  zajmowała 
pomieszczenia  w  budynku  Hali  Sportowej  „Gwarek”.  Uczestnikami  zajęć  była 
młodzież  od 13 do 24 roku życia.  W  roku ubiegłym uczestnikami grupy było 66 
osób, z czego codziennie na zajęciach brało udział  ok. 5 osób. 
Zajęcia  odbywały  się  w  godzinach  od  14  do  18,  codziennie  od  poniedziałku  do  
piątku, a w okresie wakacji  i  ferii  od 11:00 do 15:00.
W ramach grupy prowadzono:
– zajęcia edukacyjne,
– zajęcia sportowe,
– zajęcia taneczne,
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– zajęcia kulinarne,
– zajęcia techniczno-  artystyczne,
– zajęcia ogrodniczo-techniczne,
– zajęcia wychowawcze,
– pomoc w nauce,
– indywidualną pracę wychowawczą,
– indywidualną pracę z psychologiem.
W  ciągu  roku  młodzież  uczestniczyła  w  zajęciach  z  zakresu  kształtowania  
własnych postaw,  integracji  i  współdziałania  w grupie,  planowania  własnej  drogi  
życiowej, kształtowania pozytywnych wartości w życiu, przeciwdziałania agresji.
Grupa  zakończyła  swoją  działalność  w  grudniu  2014  roku,  zgodnie  z 
wcześniejszymi  ustaleniami  pracownicy  obecnie  wykonują  obowiązki  asystentów 
rodzin. 

„Grupa  edukacyjno  –  samopomocowa  dla  matek”.  W  ramach  działań 
profilaktycznych  w  2014  roku  kontynuowano  spotkania  Grupy.  Uczestnikami 
spotkań  były  matki,  często  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 21 kobiet.
Przedmiotem zajęć było: 
1. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:

a/ wychowania i opieki nad dzieckiem, 
b/ organizacji  wypoczynku w rodzinie,  
c/ roli  matki i  ojca w wychowaniu dziecka. 

2. Nauka umiejętności nawiązywania życzliwych,  ciepłych relacji  z dziećmi 
    i  właściwego okazywania uczuć. 
3. Przezwyciężenie poczucia bezradności (np.:  wynikającego z samotnego
    rodzicielstwa).  
4.  Praca  nad  rozbudzeniem  ambicji,  budowanie  pozytywnego  obrazu  samego 
siebie 
    i  własnej  rodziny.
5. Rozpoznawanie  własnych zachowań i praca nad emocjami. 
6. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 
7. Trening umiejętności społecznych ( trening budżetowy).
8. Trening umiejętności kulinarnych i  trening umiejętności dbania o własny
    wygląd. 

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;
• nabycia  umiejętności  organizacji  czasu  wolnego  i  prowadzenia  zdrowego 

stylu życia;
• zwiększenia  umiejętności   prowadzenia  gospodarstwa  domowego,  a 
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zwłaszcza  przygotowywania  we  własnym  zakresie  zdrowych  i  tanich 
posiłków dla całej rodziny,

• poprawy relacji  między członkami rodzin.

I.E. Poradnictwo specjalistyczne

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  systematycznie  rozwija  pomoc  w  postaci 
poradnictwa  specjalistycznego,  która  jest  realizowana  min.  przez  pracowników 
Zespołu Profilaktyki i Terapii  Rodzin. 
Do zadań zespołu należy:
- 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,
  współuzależnieniem  i przemocą domową,
- udzielanie informacji o możliwościach i  sposobach leczenia uzależnień,
- działalność profilaktyczno-edukacyjna w zakresie uzależnień,
- udzielanie informacji o możliwościach i  sposobach leczenia zaburzeń
  psychicznych,
- prowadzenie terapii  osób z zaburzeniami nerwicowymi,
- współpraca z  Zespołem Leczenia Środowiskowego przy oddz. Psychiatrycznym 
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 
- obsługa "Telefonu Zaufania".

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

Wsparcie dla rodziny na terenie gminy  prowadzone  jest  również przez 
placówki wsparcia dziennego funkcjonujące na terenie gminy Trzebinia. 
Placówki wsparcia dziennego mogą funkcjonować jako   jednostki organizacyjne 
gminy i  jako podmioty którym gmina zleca prowadzanie tego zadania.   W 2014 
roku na terenie gminy funkcjonowały dwie placówki  o takim charakterze;
A/ Placówka Wsparcia Dziennego  -  „Świetlica PLUS”. 
B/ Fundacja „Dobry Start”- Dzienny Ośrodek Młodzieżowy „W Gaju" .

II.A.  

Placówka występuje  jako jednostka organizacyjna Gminy.  Zapewnia swoim 
wychowankom zajęcia w formie  opiekuńczej  dla 392 uczniów we wszystkich 
swoich filiach.  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 
11:00 do 18:00 w filiach działających przy:

- Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. 24. Stycznia 47 w  Trzebini -  Krystynów,

Rodziny
Ilość rodzin objętych pomocą Zespołu: 365

1.Wizytacje środowiskowe: 1026
          W tym u osób:
Z zaburzeniami psychicznymi: 676
Z problemem alkoholowym: 42
z problemem przemocy domowej: 191
Interwencje kryzysowe w środowisku: 105

2.Konsultacje dla pracowników socjalnych: 52
3.Praca terapeutyczna: 134
            W tym:
Z powodu uzależnień: 34
Z powodu współuzależnienia i przemocy domowej: 59
Z powodu przemocy domowej – sprawcy: 28
Z powodu zaburzeń nerwicowych, psychicznych: 13
4.Porady  w sytuacjach kryzysowych (rodziny) 175
5.Spotkania z młodzieżą w szkołach: 0
6.Pomoc w pismach procesowych: 12
7.Telefon zaufania 123



8

-  Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Oś Gaj 39 w Trzebinia-  Gaj,
-  Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Os. ZWM
- Dom Harcerza,  Trzebinia ul.  Kościuszki

Placówka zapewnia dziecku:

1/ opiekę i  wychowanie,

2/ pomoc w nauce,

3/ organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój

    zainteresowań.

Placówka realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:
-  dobrem dziecka,
- poszanowaniem praw dziecka,
- potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
- koniecznością wspierania dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój 
  zainteresowań,
- indywidualnym podejściem i oddziaływaniem wychowawczym,
- potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia.

Zadania placówki realizowane są poprzez podejmowanie szczegółowych działań 
takich jak:
- pomoc w nauce,
- pomoc w pokonywaniu trudności w nauce i uzyskiwaniu promocji do wyższej
   klasy,
- wspieranie rozwoju dziecka,
- rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,
- wdrążanie wychowanków do przestrzegania  zasad współżycia społecznego,
- kształtowanie właściwego stosunku i  motywacji do nauki i pracy,
- podnoszenie poziomu kultury osobistej  wychowanków, 
- uczenie szacunku wobec innych osób,
- eliminowanie zburzeń zachowania, agresji,  przemocy, wulgarności,
-  współpraca z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów 
  wychowawczych,
- podtrzymywanie emocjonalnej więzi dziecka z rodziną,
- animowanie środowiskowej działalności na rzecz dziecka i rodziny,
- dostępu do informacji,
-  wdrażania opinii  w sprawach, które go dotyczą,
- ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
- zapewnienie stabilnego środowiska wychowawczego.

Świetlica Plus jako wsparcia dziennego prowadzi w szczególności następujące 
formy pracy środowiskowej:
-  pomoc kryzysach szkolnych, rodzinnych,  rówieśniczych, osobistych,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć 
  sportowych,
- stała praca z dzieckiem,
- stała współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i  rodzinie
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  na  terenie  Gminy

Ponadto Placówka  zapewnia dzieciom:
- przynajmniej  jeden posiłek dziennie dostosowany do pory dnia 

  ( jeżeli  dziecko przebywa przynajmniej  3 godziny w placówce),

-  wyposażenie: w przedmioty potrzebne do zajęć (tj .  artykuły papiernicze,

  malarskie,  przybory do pisania,  zabawki,  książki),

-  wyposażenie w przedmioty konieczne do realizacji  kół zainteresowań

  prowadzonych  w placówce,

- w miarę możliwości w odzież,  obuwie, bieliznę i  inne przedmioty osobistego

  użytku stosowne do wieku i  indywidualnych potrzeb.

II.B.  Fundacja „Dobry Start”- Dzienny Ośrodek Młodzieżowy
 „W Gaju".

  

    Celem fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych  i  niezamożnych oraz sierotom naturalnym i społecznym. 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie  pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
i  niezamożnych  w  zakresie  wychowawczym  i  bytowym  oraz  pracę  z  ich 
rodzinami. 

2. Pozyskiwanie  i  budowę  mieszkań  dla  tworzenia  rodzinnych  domów 
zastępczych. 

3. Pozyskiwanie,  budowę,  adaptację  i  modernizację  obiektów  budowlanych 
dla organizacji  placówek wychowawczo-opiekuńczych.  

4. Pomoc  w  usamodzielnianiu  się  młodzieży  z  domów  dziecka  i  rodzin 
zastępczych. 

5. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. 
6. Reedukację dzieci i młodzieży. 
7. Wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej,  turystyki  i 

krajoznawstwa. 
8. Promocję i organizację wolontariatu. 
9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
10.Organizowanie  wykładów,  imprez  kulturalnych  i  artystycznych  w  celu 

propagowania  celów i  metod działania  Fundacji  oraz  zbierania  środków na 
jej działalność statutową. 

11.Współpracę  z  innymi  organizacjami  pozarządowymi  oraz  administracją 
samorządową i państwową dla realizacji  wybranych programów. 

12.Pozyskiwanie ofiarodawców w kraju i za granicą . 

Placówka wsparcia dziennego zapewnia swoim wychowankom zajęcia 
w  formie  opiekuńczej  dla  około 8 – 15 osób dziennie,   rocznie  47
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uczestników.  Zajęcia prowadzone są w Ośrodku Dziennym w Gaju w godzinach 
od 13.00 – 19.00. 
Fundacja w ubiegłym roku otrzymała  dotację z gminy  na realizacje zadania 
„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla 
młodzieży”.  

III. Wnioski 

Analiza działań podejmowanych w 2014 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. 
Gmina uczestniczy aktywnie w wspierania rodzin wielodzietnych, poprzez 
realizacje Programu - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 3+ .  Karta Dużej 
Rodziny wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 27 maja 2014 roku,   roku  weszła w życie 16.06.2014r.  Karta jest wydawana 
bezpłatnie .  

Wskazane jest w latach następnych podejmowanie przez gminę 
następujących działań: 

• utrzymanie i rozwój gminnego systemu opieki nad dzieckiem,
• zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności wsparcia i pomocy 

specjalistycznej,
• praca z rodzinami przeżywającymi trudności w celu poprawy ich 

kompetencji wychowawczych aby ograniczyć liczbę dzieci 
umieszczanych w pieczy zastępczej. 

• zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie części kosztów 
związanych z  pobytem dzieci w pieczy zastępczej.  

• prowadzanie poradnictwa da rodzin w kryzysie  i tworzenie systemu 
szybkiej  interwencji.

• zabezpieczenie finansowe pracy asystentów rodziny oraz kosztów 
szkoleń asystentów,

• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających 
niekorzystnym zjawiskom społecznym(profilaktyka),

• tworzenie  dla dzieci  sprzyjających warunków do rozwijania 
zainteresowań, 

• prowadzenie aktywnej polityki prorodzinnej   np. systemu ulg w 
korzystaniu z infrastruktury kulturalno-społecznej sportowej i 
oświatowej Gminy.
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IV. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny za rok 2014

W dniu 22 listopada 2013 roku Rada Miasta Trzebini 
uchwałą NR XLIV/459/VI/2013 przyjęła Gminny Program Wspierania 
Rodziny na lata 2014-2016. szczegółowe sprawozdanie z realizacji  zadań 
zawartych w Programie przedstawiają poniższe tabele: 



Cel operacyjny 1     Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

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

OPS GM nr 1 Działanie w miarę 
potrzeb 

3 rodziny/ 4 uczniów 
naszej szkoły – objecie 
pomocą przez asystenta 
rodziny, ścisła 
współpraca ze szkołą 

OPS GM nr 2 Działanie w miarę 
potrzeb 

2 rodziny 

OPS PS nr 2 Systematyczny kontakt 
z asystentem rodziny, 
współpraca matką 
dziecka : 1 rodzina

OPS PS nr 4 Liczba rodzin  objętych 
pomocą asystenta 
rodziny - 2.

OPS SP nr 3 Liczba rodzin objętych 
pomocą asystenta 
rodziny - 1 

OPS SP Nr  6 2 rodziny 

OPS SP w Płokach Od września 2014r 
do chwili obecnej 

 1 rodzina jest objęta 
wsparciem asystenta 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

rodziny 

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, kierowanie prośby 
do OPS o przyznanie asystenta dla rodziny:

OPS ZS
(SP 8, GM 3)

 3 rodziny

 Praca systenta rodziny OPS ZSP Młoszowa 1 rodzina 

OPS zatrudniał w 2014r  dwóch asystentów, jeden na 
1/2 etatu , drugi od stycznia do marca 1/2 etatu, od 
kwietnia cały etat

OPS PCPR , Szkoły Działania ciągłe Liczba rodzin objętych 
pomocą asystenta 
rodziny  29,
dane dotyczą całej 
gminy Trzebinia 

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

Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Dwie edycje grupy edukacyjno – samopomocowej 
dla matek

OPS Dwie edycje łącznie 
uczestniczyło 21 kobiet

Systematyczne dyżury specjalistów dla rodziców PS nr 1 OPS, Poradnia 
Psychologiczno – 

Pedagogiczna 
w Chrzanowie (gabinety 

w Trzebini).

(2 x w miesiącu) Liczba utworzonych 
grup: 2

liczba uczestników: 10 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Prelekcje dla rodziców specjalistów z PPP z Trzebini 
na temat: -Rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w 
wieku przedszkolnym. Jak pokonywać trudności 
wychowawcze z przedszkolakiem. Znaczenie postaw 
rodzicielskich i współpracy z nauczycielami 
przedszkola.

Prelekcje nauczycieli i dyskusje  z rodzicami przy 
okazji zebrań grupowych oraz przekazywanie 
rodzicom broszurek z serii Warto poczytać 
publikowanych przez nauczycielki i dyrektora 
przedszkola  poruszających m.in. następujące  
tematy:
- Wpływ mediów na psychikę dziecka

- Jak rozwiązywać trudności wychowawcze- kary i 
nagrody w wychowaniu

- Model dziecka dojrzałego do szkoły 

PS nr 3 Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w 

Chrzanowie (gabinety w 
Trzebini).

Styczeń

Cyklicznie  w ciągu 
roku szkolnego oraz 

z 

Liczba spotkań 

edukacyjnych: 4 

liczba uczestników:50

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

Przedszkole 
Samorządowe nr 

6 

Rodzice 10 rodzin 

1. Zorganizowanie spotkań dla rodziców kl. I-VI z 
pedagogiem szkolnym w ramach Dni Otwartych 
Szkoły.

2.Rozmowy indywidualne z rodzicami w czasie 

SP nr 4 Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

 2 spotkania w ramach 
pedagogizacji rodziców. 

Według potrzeb 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

dyżurów pedagoga szkolnego w Dni Otwarte 
Szkoły.

2. Konferencja dla rodziców wszystkich uczniów 
prowadzona przez pracownika PPP w Chrzanowie.

3.Systematyczna współpraca z PPP w Chrzanowie  – 
kierowanie uczniów na badania ( prowadzenie 
działalności informacyjnej dla uczniów    i rodziców.

1 konferencja 

6 uczniów skierowanych 

Szczególna opieka pedagoga szkolnego SP nr 6  15 rodzin 

Prowadzenie spotkań z pracownikami Poradni 
Psychologiczno pedagogicznej 

SP w Płokach PPP 1.01.2014  2 spotkania

Zespoły nauczycieli SP Psary 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Organizowanie spotkań dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, celem wsparcia rodziców w ich 
rolach, liczba utworzonych grup:

ZS 

SP 8, GM 3

 1 liczba uczestników: 35

1.3 Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy 
zastępczej

Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Gmina ponosi opłaty za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej 

OPS PCPR 19 dzieci z gminy 
Trzebinia przebywa w 
pieczy zastępczej , dwoje 
w placówkach a 17 w 
rodzinach zastępczych 

1.4 Prowadzenia poradnictwa dla rodzin w Instytucja Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

kryzysie i tworzenie systemu szybkiej 
interwencji

koordynująca

„Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin 
oraz dla osób doznających przemocy domowej” UM

 GKRPA
- 315 osób objętych 
pomocą

W ramach Ośrodka działa Zespół Profilaktyki i 
Terapii Rodzin OPS 

GKRPA, ZI,
Instytucje oświatowe, 

Służba zdrowia,
Placówki wsparcia 
dziennego, OHP

365 rodzin zostało 
objętych wsparciem 

ZPiTR

Prowadzi Procedurę Niebieskiej Karty 
Zespół 

Interdyscyplinarn
y 

GKRPA, OPS,
Instytucje oświatowe, 

Służba zdrowia,
Placówki wsparcia 
dziennego, OHP

146  rodzin  objęto 
pomocą  w  ramach 
procedury  Niebieskiej 
Karty

Prowadzenia poradnictwa 
GM Nr 1

OPS, kuratorzy sądowi Działanie w miarę 
potrzeb 

12 uczniów objętych 
szczególną opieką ze 
względu na sytuacje 

kryzysowe w rodzinie 
Prowadzenia poradnictwa 

GM nr 2

Gimnazjum 
dla Dorosłych 

10 osób

Prowadzenie 
poradnictwa dla 
rodzin w kryzysie – 6 
porad. 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Prowadzenie indywidualnych spotkań z pedagogiem 
dla dziecka i rodziców; kierowanie do instytucji 
pomocowych: wsparcie ze strony nauczycieli 

Przedszkole 
Samorządowe Nr 

1 
w Trzebini

 OPS, PPP 
w Chrzanowie (gabinety 

w Trzebini)

W miarę potrzeb Liczba rodzin objętych 
pomocą: 11

Prowadzenia poradnictwa SP nr 3 OPS, PPP, OIK

SĄD

 Rok 2014 Liczba rodzin objętych 
pomocą - 12 

Prowadzenia poradnictwa SP nr 6  POIK 1 rodzina skierowana do 
POIK-u 

Działania pedagoga szkolnego, wychowawców klas.

Zorganizowanie dla zainteresowanych  rodziców 
szkolenia dotyczącego badań przesiewowych – 
współpraca z Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczną  

SP w Bolęcinie 460 spotkań
z uczniami,15 uczniów,

10 spotkań z rodzicami, 
kontakt telefoniczny- 12 
razy.

1 spotkanie, 21 
rodziców.
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Konsultacje dla rodziców w trakcie rozwodu, 
udzielania wskazówek wychowawczych, objęcie 
dzieci pomocą pedagoga 

PSP Czyżówka, 
pedagog szkolny 

– 2 rodziny. 

Prowadzenia poradnictwa SP Psary PPP Liczba osób i rodzin 
objętych pomocą: 5 

Dni otwarte dla rodziców 

ulotka informacyjna o Systemie Wsparcia 

Świetlica Plus - 1 raz w miesiącu w 
roku szkolnym 

- 60 szt. 

Prowadzenie poradnictwa przez pedagogów i 
psychologa szkolnego.

Kierowanie rodzin w kryzysie do instytucji 
pomocowych: POIK oraz Zespołu  Profilaktyki i 
Terapii Rodzin

Uczestniczenie w pracach grup roboczych Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

ZS 

SP 8, GM 3

-liczba skierowanych 
rodzin: 7 

– 13 rodzin

1.5 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

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

Zajęcia realizowane w miarę potrzeb wychowanków, 
stałe godziny odrabiania zadań domowych w trakcie, 
których wychowawcy i wolontariusze służą 
pomocą , oraz wsparciem.   częstotliwością, w 
zależności od dnia.

Szkoły,

Instytucje 
oświatowe 

 Fundacja Dobry Start – 
DOM w Gaju  

Komenda Hufca ZHP w 
Trzebini 

Liczba  korzystających 
ok. 48 z różną

ZHP zagospodarowało 
około 187 godz. czasu 
pozalekcyjnego, w 
których brało udział 993 
uczestników,wykonano 
1180 godz. pracy 
woluntarystycznej 

W strukturach OPS funkcjonowała Młodzieżowa 
Grupa Wsparcia 

OPS Szkoły Zakończenie 
działalności grudzień 
2014

Średnio dziennie w 
zajęciach uczestniczyło 5 
osób 

Zajęcia pozalekcyjne w celu wyrównywania braków 
edukacyjnych oraz w zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne

GM nr 1 16 grup, 81 uczniów 

Wyrównanie szans edukacyjnych: zajęcia w ramach 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej (33 osoby),  
zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego (14 
osób), „Festiwal zawodów” (23 osoby).

Rozwój zajęć pozaszkolnych 

Realizacja  programów  autorskich,  którymi  zostali 

Zespół Szkół 
Gimnazjalnych 

im. Trzech 
Wieszczóww 

Trzebini

Gimnazjum dla 

185 uczniów 
korzystających 
z różnych form zajęć

70 os.
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

objęci  uczniowie  GdD mieszkający w internacie  w 
OSiW  OHP.  Zrealizowano  następujące  programy: 
„Zielono  mi”,  „Fotoszok”,  „Przyjaciel  książki”, 
„Turyści 2014”, „Sztukateria”, „Edukacja seksualna”, 
„Koło  strzeleckie  10”.  
W programach uczestniczyło ogółem 46 osób.

· Zajęcia  sportowe na  pływalni,  boisku „Orlik”, 
siłowni. Liczba uczestników: 35 osób.

· Zajęcia  informatyczne.  Liczba uczestników:  35 
osób.

Uczestnictwo młodzieży w konkursach 
organizowanych przez jednostki MWK OHP: I 
Konkurs Literacki  zorganizowany przez Kurię 
Metropolitalną w Częstochowie (1 osoba), I 
Patriotyczny Konkurs Poetycki dla uczestników 
OHP woj. Małopolskiego (1 osoba), Konkurs wiedzy
 o Krakowie (1 osoba), konkurs plastyczny na 
projekt kartki wielkanocnej (2 osoby), konkurs 
plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej (2 
osoby), Międzynarodowy Konkurs Papieski (2 
osoby), konkurs recytatorski twórczości J. Tuwima 
(1 osoba), konkurs plastyczny Tryptyk Rzymski (3 
osoby), konkurs ortograficzny Złote Pióro (2 osoby), 
uczestnictwo w zawodach sportowych – pływanie, 
halowa piłka nożna, bieg na orientację, trzebiński 
bieg trzeźwości, zawody strzeleckie – liczba 

Dorosłych

46 osób
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

uczestników ogółem: 19 osób. 

Zajęcia czytelnicze prowadzone przez uczennice 
gimnazjum 

Przedszkole 
Samorządowe Nr 

1 
w Trzebini

Gimnazjum Nr 1 
w Trzebini 

I – XII. 2014 r. z 
wyłączeniem okresu 
wakacyjnego 

Liczba zajęć, liczba 
uczestników: 70 

Organizowanie zajęć z języka angielskiego  dla  
wszystkich dzieci   na  terenie przedszkola. 

Przedszkole nr 2 
w Trzebini 

Dzieci z wszystkich  
grup  wiekowych 75 

Pomoc w prowadzeniu zajęć z dziećmi nauczycielki- 
stażystki z PUP oraz wolontariuszki  (organizowanie 
stażu)

Organizowanie praktyki pedagogicznej dla 
młodzieży licealnej – czynny  udział młodzieży jako 

PS nr 3 PUP  w Chrzano-
wie i PEFRON

SPLO w Sierszy

Styczeń październik

2014r- 

10 m-cy pracy stażystki 
oraz
3 m-ce wolontariuszki
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

asystentów nauczycielek  w zajęciach z dziećmi

Informowanie rodziców o możliwości kontaktu i 
uzyskania wsparcia przez PPP, kierowanie do 
poradni na konsultacje, wykorzystywanie wyników 
badań do programowania pracy z dziećmi

 Przesiewowe badania logopedyczne przedszkolaków 
prowadzone przez pracowników PPP w 
przedszkolu 

Rekomendowanie wśród rodziców zajęć dla dzieci 
organizowanych w lokalnych instytucjach kultury: 
TCK, NOT, MDK,

PPP w Chrzanowie

TCK, MDK 

W ciągu całego roku 

Na bieżąco

październik

50

30 dzieci

Wyniki i wskazówki do 
ćwiczeń z dziećmi w 
domu 

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
oraz logopedyczne 

Prowadzenie zajęć i kółek zainteresowań:  j. 
Angielski

gimnastyka korekcyjna,

 kółko plastyczne,

 matematyczne

Przedszkole 
Samorządowe Nr 

4 w Trzebini

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 
programu 

9 dzieci, 15 dzieci . 

2 grupy po 25 dzieci,   

3 grupy po 20 dzieci

 25 dzieci 

 25 dzieci. 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Zajęcia wyrównawcze SP w Bolęcinie 74 spotkań
 z uczniami, 
62 osoby uczęszczały

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci Przedszkole 
Samorządowe nr 

6 

Rada Rodziców PS nr 6 Koło wolontariatu: 50 
dzieci 

Zajęcia wyrównawcze PS Bolęcin PPP Praca z dziećmi z 
problemami 
logopedycznymi -7 

Zajęcia wyrównawcze SP nr 3 Fundacja PGNiG

UM Trzebinia 

Styczeń - czerwiec

 

Wrzesień - grudzień

Liczba zajęć-14/na 
tydzień

Liczba uczestników 
-50(niektórzy uczniowie 
uczestniczyli w dwóch 
rodzajach zajęć)

Liczba zajęć – 19/na 
tydzień

Liczba uczestników – 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

55(niektórzy uczniowie 
uczestniczyli w dwóch 
lub trzech rodzajach 
zajęć) 

Sposób realizacji : Organizacja dodatkowych zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych w ramach 
realizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w szkole    oraz organizacja zajęć logopedycznych w 
szkole   

SP nr 4 PPP 28 uczniów

 5 uczniów /logopeda/

Zajęcia wyrównawcze rożnego typu SP nr 6 15 typów zajęć/200 
uczestników 

Prowadzono zajęcia pozalekcyjne: 

rozwijające uzdolnienia językowe z języka 
angielskiego, 

rozwijające uzdolnienia matematyczno-
informatyczne,

plastyczne ,

PSP Czyżówka 

63 osoby,

29 osób,

63 osoby,

20 osób,
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

 szachy , 

SKS ,

 koło taneczne,

wokalno-instrumentalne, rytmika 

30 osób,

20 osób, 

30 osób,

Sposób realizacji  korepetycje, zajęcia pozalekcyjne,  
młodzieżowy wolontariat itp 

SP Dulowa Liczba zajęć 5

liczba uczestników 15 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży

SP Myślachowice  - liczba zajęć:4 , liczba 
uczestników : 16

Realizacja projektu Unijnego” Aktywni 

w szkole – aktywni w życiu” w ramach projektu:

zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka 
polskiego , języka angielskiego, języka 
niemieckiego,zajęcia dyslektyczne

Zajęcia dodatkowe:

Kółko doświadczeń, kółko eksperymentów,

SP Płoki w zajęciach bierze udział 
95 uczniów 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Kółko gitarowe, nauka gry na gitarze , pianinie, 
flecie, szachy SKS, lego , kółko matematyczne 
przygoda z nauką , przygoda z biznesem, zajęcia 
terapeutyczne uzdolnionych, 

Zajęcia wyrównawcze SP Psary TCA Liczba zajęć: ok. 20 
liczba uczestników: ok. 
80 

systematyczna pomoc w nauce,

indywidualna praca dydaktyczna z wychowankiem

organizowanie samopomocy koleżeńskiej

 

realizacja zajęć edukacyjnych,

program edukacyjny

gry i zabawy dydaktyczne 

Świetlica Plus - ok. 400 uczestników; w 
roku szkolnym,

- ok. 100 uczestników 
tygodniowo w roku 
szkolnym 

- 10 uczestników 
 
- 4 zajęcia w tygodniu, 
75 uczestników 
 
- 2 programy, 60 
uczestników / 
 
- 1 raz w tygodniu, 40 
uczestników / 
Organizowanie zajęć 
wyrównawczych dla 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

uczniów:

Liczba zajęć: 21 grup 
liczba uczestników: 150

Pozyskiwanie 
wolontariuszy do pracy 
z dziećmi – 1 stały 
wolontariusz 

Organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów:

Pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z dziećmi 

ZS

SP 8 GM 3

Liczba zajęć: 21 grup 
liczba uczestników: 150

1 stały wolontariusz 

 Zajęcia  wyrównawcze ZSP Młoszowa TCA, 9 rodzajów

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

Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

”Świetlica środowiskowa na osiedlu Siersza” - dotacja

”Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia 
dziennego dla młodzieży na Osiedlu Gaj”-dotacja

Świetlica PLUS

UM 
GKRPA 

Świetlica środowiskowa

Fundacja Dobry Start

udział 50 osób w ciągu 
roku -

udział 30 osób w ciągu 
roku 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Świetlica Plus

Placówki wsparcia dziennego :

Fundacja Dobry Start 

Świetlica Plus

UM 

Fundacja Dobry Start

Jednostka budżetowa 
gminy Świetlica plus

Działania ciągłe 2 placówki,   

Ze wsparcia korzysta 
132 osoby  z różną 
częstotliwością. 

  

1.7 Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci i 
młodzieży 

Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Zajęcia pozaszkolne umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu 
wolnego

TCK W okresie od I-VI 
oraz od IX-XII

Liczba zajęć -104 Liczba 
uczestników 1042

DOM w Gaju -  zajęcia plastyczne, muzyczne, 
sportowe, warsztaty filmowe, 
integracyjne,socjalizacyjne oraz zajęcia z tworzenia 
rękodzieła). 

ZHP zagospodarował 187 godz. czasu 
pozalekcyjnego,   

Parafia prowadzi zajęcia pozalekcyjne od 
poniedziałku do piątku w godz. 1600-2000. 

Fundacja Dobry Start - 
DOM w Gaju,

Komenda Hufca ZHP w 
Trzebini 

Parafia pw. NSNMP w 
Trzebini-Sierszy  

Liczba zajęć 7,  Liczba 
uczestników 48.

udział 993uczestników. 

Liczba uczestnicy 84. 

Młodzieżowa Grupa Wsparcia OPS szkoły Zakończenie 
działalności grudzień 

Średnia dzienna liczba 
uczestników 5 osób.
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

2014

Zajęcia pozaszkolne umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu 
wolnego

Gimnazjum nr 1 
w Trzebini 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum nr 1 
w Trzebini 

Gimnazjum nr 1 
w Trzebini 

DK Sokół

18 kół zainteresowań 
oraz zajęć portowych

1 wyjazd do Warszawy,1 
wyjazd na narty, 1 
wyjazd do Parku 
Wodnego, 7 wycieczek - 
zwiedzanie bliższej 
i dalszej okolicy,5 
wyjazdów 
edukacyjnych,2 wyjazdy 
do teatru

Projekt edukacyjny – 
wykonanie serii 
fotografii solarnych, 
wystawy w domach 
kultury w Trzebini

Działalność „Spółdzielni 
Uczniowskiej 
„ABAKUS”: 
prowadzenie szkolnego 
sklepiku, udział w 
konkursach.

Udział w corocznym 
Maratonie pisania 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

LO Trzebinia

GM nr 1

listów.

Zajęcia sportowe dla 
chętnych uczniów 
podczas ferii.

Sposób realizacji:

-Zajęcia taneczne,

-Nauka j. angielskiego

-Na terenie przedszkola działają Kluby 
Zainteresowań, które są odpowiedzią na potrzeby 
naszych podopiecznych i mają za zadanie rozwijanie 
zainteresowań dzieci, ukazywanie piękna naszego 
kraju, rozwijanie wrażliwości i uzdolnień 
plastycznych, kształtowanie w dzieciach postaw 
otwartych na niepełnosprawność. Są to: Klub Małego 
Włóczykija, Klub Wesołego Przyrodnika, Klub 
Małego Kuchcika, CHCĘ POMAGAĆ INNYM – 
integracja w przedszkolu, Klub Małego Rysownika, 
zajęcia muzyczno – rytmiczne 

Przedszkole 
Samorządowe Nr 

1 
w Trzebini 

I – XII. 2014 r.

wyłączeniem okresu 
wakacyjnego 

Liczba zajęć, liczba 
uczestników: 140 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez 
wolontariuszkę 

PS nr 3 wolontariuszka Styczeń-czerwiec 
2014 dla 5,6-latków

Cały rok 2014 dla 
3,4-latków

5 i 6- latki:
28 dzieci 

53 dzieci

Zajęcia pozaszkolne umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu 
wolnego

Przedszkole 
Samorządowe nr 

6 

Dwór Zieleniewskich Koło komputerowe: 25 
dzieci, Koło taneczne 25 
dzieci, koło 
improwizacji 
muzycznych: 50 dzieci 

Zajęcia pozaszkolne umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu 
wolnego

SP nr 3 PUKS

PGNiG

UM Trzebinia

Styczeń-czerwiec

 

 

 

 

 

 

Wrzesień -czerwiec 

Liczba zajęć -10/ na 
tydzień

Liczba uczestników –
120 (niektórzy 
uczniowie uczestniczyli 
w dwóch rodzajach 
zajęć)

Liczba zajęć – 12/na 
tydzień

Liczba uczestników 
-140(niektórzy 
uczniowie uczestniczyli 
w dwóch rodzajach 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

zajęć. 

Sposób realizacji: 

Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę oraz zdolności 
i umiejętności –  koło przyrodniczo-ekologiczne, 
historyczne, polonistyczne, przyjaciół biblioteki, 
taneczne, nauka pływania . 

Zajęcia o charakterze sportowo- rekreacyjnym dla 
klas II-VI.

Organizacja wycieczek wg corocznego 
harmonogramu  

Domy kultury, 
palcówki 

opiekuńczo-
wychowawcze 

SP nr 4 Działanie ciągłe

razem 115 uczniów 

2 godz. tyg. 34 uczniów.

21 wycieczek 
przedmiotowych,

wyjazdów do teatru, 
kina – 14,  

wystawy i lekcje 
muzealne – 9,

wycieczki turystyczno-
krajoznawcze – 3
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Zajęcia pozaszkolne umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu 
wolnego

SP nr 6 Działanie ciągłe 12 typów zajęć/120 
uczestników 

Koła zainteresowań:
- informatyczne,  matematyczne IV-VI, 
dziennikarskie, sportowe, plastyczne,  muzyczne, 
sportowo- rekreacyjne,

Innowacje: - wychowawcza
 dla klasy I-II,   pedagogiczna 
dla klasy V-VI,  „Kultura, media i ja” kl. IV-VI,

-„Wzrastamy w mądrości” kl. III.

SP w Bolęcinie Działanie ciągłe 280 spotkania

82 osoby uczęszczały 

Sposób realizacji: zajęcia pozaszkolne UKS

SP Dulowa

Działanie ciągłe Liczba zajęć:1

 liczba uczestników:5

Coroczne organizowanie zajęć podczas zimowej 
przerwy w nauce- 

SP w Płokach  ferie 2014

Zajęcia pozaszkolne umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu 
wolnego

SP Psary Wiejski Dom Kultury W ciągłej realizacji Liczba zajęć: 5

 liczba uczestników: 30 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

 Koła zainteresowań

Konkurs „Najpiękniejsza kartka świąteczna” 

Gminny konkurs ekologiczny

Świetlica Plus 

TCA

Działanie ciągłe - 1 raz w tygodniu, 75 
dzieci, 5 kół 
zainteresowań 

- 2 konkursy, 8 
uczestników / 
 
- 1 konkurs, 25 
uczestników / 

-Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach 
pozaszkolnych (zajęcia w PMDK, UKS, „Korona”, 
na pływalni)

- Prowadzenie koła krajoznawczo – turystycznego 
(organizowanie rajdów, kuligów) 

- Wyjazdy z młodzieżą na lodowisko w ramach 
promowania zdrowego trybu życia 

ZS

SP 8, GM 3 

TCK, UKS, PMDK w 
Trzebini, Akademia 
Piłkarska „Korona”, 

pływalnia 

Działanie ciągłe

liczba uczestników – 42

liczba uczestników – 38. 

Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży ZSP Młoszowa TCK, TCA Działanie ciągłe 5 rodzajów zajęć, 80 
dzieci 

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

Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

1. Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 
Posiłek dla dzieci 
Posiłek dla dorosłych 
Zasiłek celowy w ramach Programu

2. Zasiłki celowe 
3. Zasiłki w ramach EFS 
4. Zasiłek okresowy 
5. Talony Żywnościowe

OPS
Działanie ciągłe

362 osoby
23 osoby 
178 osób

559 osób
41 osób
382 osób
17 osób

Wydawanie żywności, posiłków i odzieży. Parafialny Zespół 
Caritas w 
Trzebini-

Krystynowie,

PKPS Oddział 
Miejsko-Gminny 

w Trzebini

Parafialny Zespół Caritas 
w Trzebini-

Krystynowie,PKPS 
Oddział Miejsko-

Gminny w Trzebini   

760 świadczeniobiorców 

Sposób realizacji:

Zbiórka odzieży i art. spożywczych dla rodzin 
będących  w trudnej sytuacji życiowej

Przedszkole 
Samorządowe Nr 

1 
w Trzebini 

Rodzice dzieci 
przedszkolnych, Rada 

Osiedla Centrum 

XII 2014 r. Liczba świadczenio-
biorców: 15 

Sporządzanie na zalecenie OPS posiłków dla 10 
przedszkolaków

PS nr 3 OPS Cały rok 10 dzieci
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

 

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Pozyskanie dla przedszkolaków 500 kg jabłek, jako 
daru przekazanego przez rolników poprzez  Gminny 
Komitet Pomocy Społecznej w Trzebini 

Wrzesień- listopad 
2014 

54 dzieci 

Pomoc w zakresie świadczenia posiłku OPS SP nr 3 Rok 2014 Obiady:30 uczniów 

Sposób realizacji: 

Coroczny udział naszych uczniów w imprezie 
mikołajkowej, zbiórka odzieży dla dzieci z rodzin 
najuboższych – przez cały rok , w ramach potrzeb.

Udział w corocznej akcjach: „Góra Grosza”    i 
„Gorączce Złota”.

Uczniowie włączyli się w pomoc charytatywną: 
„Szlachetna Paczka”,  zbiórka zakrętek dla DPS w 
Płazie oraz zbiórka karmy dla Schroniska dla 
zwierząt w Oświęcimiu.

OPS , SP nr 4 Organizacje 
pozarządowe,Urząd 

Miasta, szkoła 

Pomoc materialna SP nr 6 40 osób

SP Psary TCA, OPS W ciągłej realizacji Liczba 
świadczeniobiorców: 15 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

Przyznawanie nieodpłatnych posiłków dla dzieci 

Skierowanie rodzin potrzebujących do 
ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna 
Paczka“ .

Udział w akcjach dożywiania „Podziel się 
posiłkiem“, „Szklanka mleka“, ‚Owoce i warzywa w 
szkole”

ZS 

SP 8 , GM 3

PCPR, OPS, organizacje 
pozarządowe 

Liczba 
świadczeniobiorców 8

 20 rodzin

 uczniowie klas I – III 



Cel operacyjny 2  Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnym
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki

2.1 Włączanie rodziców w życie szkoły poprzez 
organizowanie wspólnych imprez, 
uroczystości 

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych 

Cykliczny turniej siatkówki dla uczniów, 
absolwentów, nauczycieli i rodziców - cykliczny 
turniej organizowany 1 czerwca 

Piknik sportowy – impreza popołudniowa dla 
uczniów wraz z rodzicami.

Pomoc rodziców przy organizacji dyskotek i zabaw 
szkolnych

GM Nr 1

UM Trzebinia 

Gimnazjum n r 1 w 
Trzebini

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna w 
Chrzanowie

Imprezy 
okolicznościowe 

 

Włączanie rodziców w życie szkoły poprzez 
organizowanie wspólnych imprez, uroczystości 
m.in. „Jasełka”, Dzień Dziecka, Dzień Matki, 
zabawy karnawałowe, dyskoteki, imprezy 
okolicznościowe, obchody świąt narodowych 

Zespół Szkół 
Gimnazjalnych 

im. Trzech 
Wieszczów  w 

Trzebini 

Imprezy 
okolicznościowe 

10 imprez/ 
każdorazowo ok. 50 
uczestników 

Organizacja imprez z aktywnym udziałem 
członków rodzin przedszkolaków

Przedszkole nr 2 Cały rok 2014 Liczba imprez 11 
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
Zabawa karnawałowa dla dzieci; Uroczystość  z 
okazji Dnia Babci i Dziadka,  Dzień Ziemi ; Dzień 
Rodziny,

Pasowanie na przedszkolaka; Andrzejki; Wigilia 
Przedszkolna; Jasełka dla rodzin przedszkolaków

Warsztaty logopedyczne dla rodziców prowadzone 
przez panią  Alicję Kot-logopedę z PPP w 
Chrzanowie o/Trzebinia dzieci i ich rodziny.

Organizacja imprez z aktywnym udziałem 
członków rodzin przedszkolaków. 

Zabawa karnawałowa dla dzieci. Uroczystość  z 
okazji Dnia Babci i Dziadka, 

Występ dla seniorów w willi NOT z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Dzień Ziemi z mamą i tatą. 

Dzień Rodziny z „Kołem Łowickim Bażant”. Dzień 
sportu- udział rodziców zajęciach sportowych. 
Jesienny sportowy festyn ziemniaczany z pasowanie 
na przedszkolaka. Dzień Seniora w przedszkolu (dla 
KEiR)

Wigilia Przedszkolna

Jasełka Sierszańskie dla rodzin przedszkolaków oraz 

PS nr 3 Rada Rodziców, 

OSP w Sierszy

Koło Gospodyń

 Koło Łowieckie 
„Bażant”

Koło Gospodyń z 
Sierszy

KEiR

54 dzieci i ich rodziny

goście 
ze środowiska: ok. 
100 
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
ludności  środowiska lokalnego (remiza OSP) 

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 nr 4 Rodzice Działania ciągłe Liczba uczestników- 
wszyscy rodzice dzieci 
uczęszczających do 
przedszkola.

Święto pieczonego ziemniaka 

ślubowanie starszaków,

wieczór wróżb andrzejkowych –

Żyję zdrowo–

Mama, tata  i Ja – festyn rodziny – 

Przedszkole 
Samorządowe nr 

6 

Rada Rodziców 
Przedszkola nr 6 

300 osób, 

150 osób

250 osób,

250 osób,

400 osób

Spotkania  opłatkowe, jasełka dla rodziców i rodzin 
oraz mieszkańców, dzień babci i dziadka, dzień 
matki , dzień dziecka, - wszyscy rodzice dzieci 
przedszkolnych –

PS w Bolęcinie OSP Bolęcin, KGW 
Bolęcin, Rada Sołecka 

ok 70 osób 

Imprezy i spotkania okolicznościowe SP nr 3 Rodzice  Rok 2014 Liczba imprez- 10,
Liczba uczestników-
120 rodziców 
(niektórzy rodzice 
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
uczestniczyli w kilku 
imprezach) 

Sposób realizacji: 

Wspólnie z rodzicami zorganizowano szereg 
uroczystości i spotkań wg corocznie opracowanego 
harmonogramu: np. Dzień  Babci i Dziadka, Dzień 
Matki i Ojca, Wigilia szkolna, Dzień Dziecka, Dzień 
Niepodległości, Rocznica Konstytucji, Rocznica 
Śmierci Papieża, Andrzejki, Mikołajki, zabawy 
noworoczne.

Comiesięczne spotkania z rodzicami w ramach Dni 
Otwartych Szkoły  owocują aktywną pracą 
rodziców  na rzecz szkoły: np. dekoracja szkoły,  
zbiórka surowców wtórnych, organizacja imprez i 
uroczystości szkolnych, prace porządkowe wokół 
szkoły.

SP nr 4 Komitety osiedlowe, 
domy kultury, Kościół, 

organizacje 
pozarządowe 

Imprezy  okolicznościowe SP Nr 6 20 imprez/ 1500 
uczestników 

Organizacja wspólnie
 z rodzicami zabawy karnawałowej dla dzieci, 
organizacja „Rodzinnej Mini Olimpiady Sportowej”, 
 obchodów „ Dnia Dziecka” , „ Koncertu kolęd”, 

SP w Bolęcinie 80 rodziców 
włączonych w 
przygotowania, ok. 
100 rodziców 
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
współpraca z Fundacją im. Św. Brata Alberta w 
Chrzanowie. 

uczestniczyło, ok. 125 
dzieci 

Organizacja imprez i uroczystości z udziałem 
rodziców: Ślubowanie pierwszoklasistów, Akademia 
z okazji 11 Listopada, Wigilia i jasełka połączone z 
kiermaszem świątecznym, Dzień Babci i Dziadka, 
zabawa karnawałowa, Wielkanoc w szkole, Piknik 
Rodzinny, lekcje otwarte dla rodziców. 

PSP Czyżówka Rada Rodziców, 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Czyżówka 

Sposób realizacji;   imprezy, uroczystości SP Dulowa WDK Karniowice, 
Dulowa 

Liczba imprez: 4

liczba uczestników:10 

Włączanie rodziców w życie szkoły poprzez 
organizowanie wspólnych imprez, uroczystości - 

SP Myślachowice liczba imprez: 2, 
liczba uczestników: 
około 120.

Sposób realizacji:  rozpoczęcie roku szkolnego, 
pasowanie na przedszkolaka, pasowanie na ucznia 
klasy I, spotkanie integracyjne rodziców uczniów 
klas I gimnazjum , święto pieczonego ziemniaka, 
Święto pluszowego misia, spotkanie opłatkowe, 
dzień seniora, wielkanocny koszyczek, piknik 
zwycięstwa, piknik rodzinny, zakończenie roku 
szkolnego

SP Płoki 10 imprez około 200 
uczestników

Imprezy  okolicznościowe SP Psary Wiejski Dom Kultury, Liczba imprez: ok. 6 
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
Stowarzyszenie „Nasze 
Psary”, Rada sołecka 

liczba uczestników: 80 

Montaż słowno – muzyczny.

Piknik integracyjny.

Imprezy okolicznościowe 

Wigilia 

Świetlica Plus

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, 

Urząd Miasta, Szkoła 
Podstawowa 

nr 4 

- 1 spotkanie, 35 
uczestników,
- 1 spotkanie 
integracyjne, 40 
uczestników,
- 3 spotkania, 90 
uczestników 
- 1 spotkanie, 130 
uczestników 

-organizowanie uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, 
Święto Rodziny, Dzień Dziecka.  
-zachęcanie rodziców dzieci do uczestnictwa we 
wszelkich uroczystościach szkolnych: Wieczór 
Kolęd, festiwale, pikniki 
- pozyskiwanie sponsorów wśród rodziców, celem 
pomocy w organizowaniu życia szkoły
-pozyskiwanie rodziców do włączania się w życie 
klasy – wycieczki zebrania, imprezy klasowe

ZS 
PS 8 GM 3

TCA, PCPR, OPS, 
Parafia, WTZ 

Liczba imprez – 3

Organizowanie wspólnych imprez, uroczystości ZSP Młoszowa Rada Rodziców Szkoły, 
Rada Rodziców 

Przedszkola 

6 imprez i 
uroczystości 
uczniowie i 
wychowankowie 
(240); rodzice i 
dziadkowie ok. 250 
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
osób 

2.2 Organizowanie lokalnych spotkań 
rodzinnych, /imprez, zabaw, festynów/, 
organizowanie spotkań o charakterze 
kulturalnym

Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźnik
i

Lokalne spotkania rodzin, imprezy, zabawy, 
festyny. Spotkania o charakterze kulturalnym

TCK UM, Szkoły, Rady 
Osiedlowe, Rady 
Sołeckie, Parafie, 

Organizacje 
pozarządowe. 

Liczba spotkań 
547,liczba 
uczestników 50 564

Lokalne spotkania rodzin, imprezy, zabawy, 
festyny. Spotkania o charakterze kulturalnym

TCK, Rada 
Osiedla „Górka”, 

Przedszkole 
Samorządowe nr 

4, SP nr 4  

PZERiI koło nr 1 7  imprez, 120 liczba  
uczestników 
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
Wieczornica- śpiewanie pieśni patriotycznych wraz 
z rodzicami, dziadkami uczniów oraz 
przedstawicielami społeczności lokalnej z okazji 
rocznicy odzyskania niepodległości. 

IV Pokoleniowy Bieg po Zdrowie – organizowana 
dla lokalnej społeczności z udziałem kilku pokoleń, 
osób niepełnosprawnych, służb mundurowych 
i służb medycznych; konkurencje sportowe, 
bezpłatne badania profilaktyczne, wspólna zabawa 
przy poczęstunku.

GM nr 1 cykliczna impreza

cykliczna impreza

Organizowanie pikniku  dla  rodzin  z  naszego  
przedszkola o  nazwie „Piknik Rodzinny” 

Udział w  obchodach   święta Matki   
organizowanych  przez  TCK i  Parafie  Piotra i 
Pawła w Trzebini

PS nr 2 Wszystkie dzieci  i  
ich  rodziny  około 
200 osób.Wszystkie 
dzieci  i  ich  rodziny  
około 200 osób 

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

Organizacja Dnia Babci i Dziadka dla 
poszczególnych grup. Udział dzieci w różnych 
imprezach, piknikach osiedlowych, konkursach 
organizowanych na terenie miasta. 

PS nr 4 Rady osiedlowe, Szkoła 
Podstawowa Nr 4 w 

Trzebini 

Działania ciągłe 

Lokalne spotkania rodzin, imprezy, zabawy, Przedszkole Rada Rodziców Działania ciągłe Liczba spotkań :4 razy 
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
festyny. Spotkania o charakterze kulturalnym Samorządowe nr 

6 
Przedszkola, Parafia 

NSNMP, STUK 
w roku, spotkanie 
wigilijne, Żyję 
zdrowo – 4 razy dla 
60 rodzin 

Wieczornica, jasełka dla społeczeństwa lokalnego, 
piknik rodzinny –wszyscy rodzice  dzieci 
przedszkolnych 

PS w Bolęcinie OSP Bolęcin, KGW 
Bolęcin, Rada Sołecka 

Działania ciągłe – ok 70 osób 

Sposób realizacji: Organizacja  Pikniku Rodzinnego, 
prezentacja artystycznego dorobku dzieci dla Klubu 
Rencistów i Emerytów oraz środowiska lokalnego 
np.  Dzień Niepodległości, rocznica Konstytucji 3 
Maja, Jasełka,  itp. 

SP Nr 4, UM Komitet osiedlowe, 
szkoła, Stowarzyszenie 

„Muminki 

Działania ciągłe 

Lokalne spotkania rodzin, imprezy, zabawy, 
festyny. Spotkania o charakterze kulturalnym

SP nr 6 Działania ciągłe 10 imprez/1300 
uczestników 

Organizacja przy współpracy z Domem Kultury w 
Bolęcinie „ Dnia Babci i Dziadka”,

„ Dnia Rodziny”, 
„ Przeglądu Młodych Talentów”,

„Biesiada Pieśni Patriotycznych”.,

SP w Bolęcinie Działania ciągłe 5 imprez, 
ok. 340 osób (rodzice, 
babcie, dziadkowie).

ok. 130 uczniów. 
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
 -„Rodzinna Mini Olimpiada Sportowa 

Organizacja Pikniku Rodzinnego dla uczniów i ich 
rodzin. 

Organizacja imprezy okolicznościowej z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.
Organizacja imprezy środowiskowej w postaci 
Wigilii oraz jasełek. 

PSP Czyżówka Rada Rodziców, 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Czyżówka 

Działania ciągłe 

Sposób realizacji: spotkania z rodzinami, imprezy, 
zabawy, festyny, organizowanie spotkań o 
charakterze kulturalnym 

SP Dulowa WDK Karniowice, 
Dulowa, Rady Sołeckie 

Działania ciągłe Liczba imprez: 4 
liczba uczestników:10 

: Organizowanie lokalnych spotkań rodzinnych - SP Myślachowice Działania ciągłe liczba spotkań: 2, 
liczba uczestników: 
około 150

Święto Pluszowego Misia, spotkanie opłatkowe, 
dzień seniora, wielkanocny koszyczek, piknik 
zwycięstwa, piknik rodzinny, wielkanocny 
koszyczek 

SP Płoki Komitety osiedlowe, 
rady sołeckie, szkoły, 

domy kultury, Kościół 
Katolicki i inne 

Kościoły, organizacje 
pozarządowe, TCK 

Działania ciągłe 7 imprez, około 200 
uczestników. 

Organizowanie uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, 
Święto Rodziny, Dzień Dziecka. 

ZS 
SP8 , GM 3

Rada Osiedla, Działania ciągłe Liczba imprez – 3 
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
-zachęcanie rodziców dzieci do uczestnictwa we 
wszelkich uroczystościach szkolnych: Wieczór 
Kolęd, festiwale, pikniki

-organizowanie imprez o charakterze lokalnym: 
Lekkoatletyczna Wiosna, Powiatowy Festiwal 
Twórczości Integracyjnej, świąteczne kiermasze

Rada Rodzice, Bona 
Fidelis 

Liczba spotkań, 
imprez: 11

Lokalne spotkania rodzin, imprezy, zabawy, 
festyny. Spotkania o charakterze kulturalnym

Rada Sołecka w 
Młoszowej

TCK 

ZSP Młoszowa Działania ciągłe 4  imprezy, liczba 
uczestników – ok. 40 
osób 

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

 Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźnik
i

Karta dużej rodziny 3+
UM 

TCK ,Sponsorzy W okresie od 
15.102014 do 

31.12.2014

Liczba rodzin 
korzystających z ulg 
13, liczba osób 16 

Karta dużej rodziny 3+
Urząd Miasta, 

TCK, MZN Sp. zo.o. 
Trzebinia, ZKKM w 

Chrzanowie 

Działania ciągłe 69 rodzin jest 
posiadaczem Kart 
Dużej Rodziny 
uprawniającej do 
korzystania z ulg i 
zniżek.
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Nr zadania Rodzaj zadania Instytucja Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźniki
Karta dużej rodziny 3+ SP Dulowa  Sponsorzy Działania ciągłe Liczba rodzin: 2 



Cel operacyjny  3   Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnego

51

Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

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

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” GKRPA
1500 ulotek

Marsz po Trzebini – Dzień bez papierosa, rozdawanie 
profilaktycznych ulotek dla mieszkańców

dla uczniów – profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo 
i odpowiedzialność w sieci, asertywność

GM nr 1

GKRPA GM nr 1

Imprezy 
okolicznościowe

 1 impreza 

4 warsztaty 

Sposób realizacji : Wywieszanie w kącikach dla 
rodziców plakatów informacyjnych oraz artykułów 
dotyczących współczesnych zagrożeń dotykających 
rodziny oraz sposobów radzenia sobie z nimi i 
szukania pomocy 

PS nr 3
Urząd Miasta, GKRPA

PPP

Działanie ciągłe 
w trakcie realizacji 

programu 

Kilka razy w roku 

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

PPIS Chrzanów PS nr 4 Działanie ciągłe 
w trakcie realizacji 

programu
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

plastyczne dla dzieci.

Realizacja programu Czyste powietrze wokół nas- 
wszyscy rodzice dzieci przedszkolnych-

PPIS Chrzanów PS w Bolęcinie ok 70 osób 

Działania informacyjne SP nr 3 PPP

TCA

OPS

SANEPID

POLICJA 

Działania ciągłe 
Liczba akcji-10

Liczba uczestników-

Wszyscy uczniowie 
naszej szkoły 

Sposób realizacji :

Spotkania  pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów 
klas V i VI „Alkohol i nieletni” 

Akcja informacyjna na temat zagrożeń – pogadanki, 
apele, ulotki i broszury dla uczniów i rodziców.

Spotkanie z policjantem na temat bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz odpowiedzialności karnej 
nieletnich 

Pogadanki profilaktyczne dotyczące stosowania 

SP nr 4,

UM 

Organizacje 
pozarządowe

Działania ciągłe 

2 spotkania.

1  akcja

2 spotkania.
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

przemocy fizycznej i psychicznej w ramach godzin do 
dyspozycji wychowawcy 

115 uczniów. 

Różne  programy SP nr 6 Działania ciągłe 
12 akcji/1200 
uczestników

Wykonanie przez uczniów plakatów dotyczących 
zagrożeń wykorzystanych na obchodach „Dnia Ziemi”,
 „ Dnia Rodziny”. prelekcja pedagoga szkolnego dla 
rodziców, aktualizacja gazetek szkolnych,  wydanie 
biuletynu szkolnego.

Spotkanie z psychologiem. 

SP w Bolęcinie Działania 
okolicznościowe 

4 akcje
ok. 80 rodziców, 

60 uczniów 

Udział w programie „Nie pal przy mnie. Proszę.”

Udział w prelekcji „Ruch to zdrowie – to styl życia” 

PSP Czyżówka Sanepid Działania 
okolicznościowe

30 osób.

 40 osób 

Akcja informacyjna  SP Dulowa PPP w Chrzanowie Działania 
okolicznościowe Liczba akcji: 1,

liczba uczestników: 
10 

Rozdanie ulotek informujących o szkodliwości palenia  
zażywania substancji psychoaktywnych 

SP Płoki Działania ciągłe 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

Akcja informacyjna  SP Psary PPP w Chrzanowie, 
OPS 

Działania 
okolicznościowe Liczba akcji: 3, liczba 

uczestników:80

Informacje dla rodziców na tablicach ogłoszeń,

Ulotki;

akcje profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa 

Świetlica Plus - 1 raz w miesiącu ,

1 raz na kwartał, 

Działania według 
planu pracy 

 40 szt. 

- 2 akcje 
profilaktyczne, 400 
uczestników 

-Współpraca z przedstawicielami Sanepid – u – akcja 
rozdawania ulotek nt. Dopalaczy,
-udział w programie „Czyste Powietrze Wokół Nas” SP 
8
-Udział w programie profilaktycznym „Smok 
Mądragor daje radę” SP 8 
-Udział w programie „Bezpieczna szkoła z Puchatkiem” 
SP 8
-Ulotki dla rodziców „jak pomóc swojemu dziecku, 
gdy jest uzależnione od nikotyny“.
Prelekcje w ramach profilaktyki narkotykowej dla 
uczniów klas 1 i 2  GM
-organizacja przez pedagogów lekcji i zajęć 
wychowawczych dotyczących zagrożeń jakie mogą 
spotkać prawidłowo funkcjonującą rodzinę oraz 
sposobów reakcji, gdy taka sytuacja ma miejsce.
-uczestnictwo w konferencji poświęconej 

ZS 

PG 8, GM 3

TCA, OPS, TCK 
Urząd Miasta , 

GKRPA 
Liczba akcji – 8

Prelekcje -107 osób
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

funkcjonowaniu pieczy zastępczej, dzielenie się 
informacjami z rodzicami podczas spotkań w gabinecie 
pedagogicznym, promowanie pieczy zastępczej.

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

Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźnik
i

Programy profilaktyczne GKRPA Szkoły 10 realizacji 
programów 
profilaktycznych
600 uczniów

Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień.

Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Warsztaty dotyczące profilaktyki palenia tytoniu 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Udział w programie profilaktyki palenia „Palenie jest 
słabe”

Gimnazjum nr 1 
w Trzebini 

MEN

 Państwowa Stacja 
Sanitarno-

Epidemiologiczna 

Gimnazjum nr 1 w 
Trzebini 

Gimnazjum nr 1 w 
Trzebini 

4 programy

Rozprowadzenie wśród rodziców ulotek dotyczących 
skutków stosowania przez dzieci i młodzież tzw. 

PS nr 3 Rodzice Maj, czerwiec, 
październik 

liczba uczestników:  
54 dzieci , 80 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

dopalaczy (przekazane z MKO)

- Wywieszanie plakatów uświadamiających rodzicom i 
dzieciom negatywne skutki palenia papierosów,

- Organizowanie cyklicznych spotkań dzieci z 
policjantami- prelekcje na temat szeroko pojętego 
bezpieczeństwa, uwrażliwianie dzieci na zachowania, 
które nie powinny być przez nie akceptowane, 
sposobów szukania pomocy

Informowanie rodziców o zapisach Konwencji o 
prawach dziecka i konsekwencjach jej 
nieprzestrzegania, 

-Podnoszenie świadomości rodziców na temat 
przemocy 
w rodzinie oraz sposobach jej zapobiegania- informacje 
o lokalnych centrach pomocy rodzinie 

członków rodzin

Realizacja programów SP nr 3

GKRPA

GKRPA

SZKOŁA

OPS

PPP

Rok 2014 Liczba programów-6 
Liczba uczestników- 
większość uczniów 

naszej szkoły 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

POLICJA 

Sposób realizacji: Realizacja programu 
profilaktycznego dla klas I -III  „Nie pal przy mnie, 
proszę”

 oraz dla klas IV-VI„Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Realizacja wybranych elementów programu 
wychowawczo-profilaktycznego „Alkohol i nieletni” 
dla kl. V i VI    

Zajęcia promujące wartość życia rodzinnego 
realizowane są  w ramach  zajęć „Wychowanie do życia 
w rodzinie” (kl. VI:oraz na zajęciach  lekcyjnych i 
pozalekcyjnych . Spotkania klasowe – rodzice, 
uczniowie  i wychowawca.

GKRPA, OPS, 
TCA, TCK 

SP nr 4 63 uczniów

 51 uczniów 

35 uczniów. 

17 uczniów 

Rożne programy profilaktyczne SP nr 6 3 programy/500 
uczestników

Spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej na 
terenie szkoły 

SP w Bolęcinie 1 program, 
99 uczniów.

1 spektakl teatralny.

Udział w akcji „Nie bij mnie – kochaj mnie!” PSP Czyżówka – 32 osoby,
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

Udział w przedstawieniu profilaktycznym „Stop agresji 
– stop przemocy” 

PSP Czyżówka, 
pedagog szkolny 

–  96 osób 

Rożne programy profilaktyczne  SP Dulowa GKRPA Liczba programów: 2,

liczba 
uczestników:110

Udział  w programie „ Szkoła Promująca Zdrowie”

Udział w programie  Znajdź właściwe rozwiązanie”, 
„Nie pal przy mnie proszę”, „Czyste powietrze wokół 
nas” 

SP Płoki 

Rożne programy profilaktyczne  SP Psary PSSE w Chrzanowie Liczba programów: 6, 
liczba uczestników: 
70 

-Realizacja programu profilaktycznego „Cukierki” w 
klasach  I – III SP

-Realizacja programu profilaktycznego „Magiczne 
kryształy” w klasach I – III SP

-Szkoła promująca zdrowie – program pod hasłem: 
„Znajdź właściwe rozwiązanie” GM

ZS 

SP 8, GM 3 

GKRPA, TCA, OPS, 
TCK

Liczba programów: 6
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

-Realizacja zadań zawartych w Szkolnym Programie 
Profilaktyki

- udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”;

-udział w akcji „XI Trzebiński Bieg Trzeźwości” 

3.3 Prowadzenie porad telefonicznych w ramach 
telefonu zaufania

Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji Mierniki/wskaźnik
i

Telefon Zaufania – dyżurują psycholog, terapeuta 
uzależnień, konsultanci do spraw przemocy domowej, 
pracownicy socjalni. 

OPS 
Poniedziałek od 
7.30-19.00,
wtorek od 7.30 – 
17.00,
środa od 7.30-18.30
czwartek od 7.30-
19.00
piątek od 7.30-19.00

123 udzielonych 
porad 

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

Instytucja 
koordynująca

Partnerzy Okres realizacji
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

Spotkania edukacyjne Zespół Szkół 
Gimnazjalnych 

im. Trzech 
Wieszczów w 

Trzebini 

Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 

programu

6 spotkań/ 
każdorazowo ok. 50-

60 uczestników 

Szkolenia dla rodziców na temat substancji 
psychoaktywnych i zachowań ryzykownych w okresie 
dorastania

GKRPA GM nr 1 ,
PPP

Działania w miarę 
potrzeb 2 szkolenia 

Sposób Realizacji : 

- Wywieszanie plakatów uświadamiających rodzicom i 
dzieciom  negatywne skutki palenia papierosów- 
realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”.

- Promowanie świadomości bezpiecznego korzystania z 
komputera i Internetu wśród najmłodszych- realizacja 
projektu „Edukacja komputerowa przedszkolaków”

- Organizowanie cyklicznych spotkań dzieci z 
policjantami- prelekcje na temat szeroko pojętego 
bezpieczeństwa, uwrażliwianie dzieci na zachowania, 
które nie powinny być przez nie akceptowane, 

PS nr 3 Rodzice Na bieżąco w rok 
2014 

54 dzieci, 90 rodziców 
i rodzeństwa 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

sposobów szukania pomocy

Prelekcja psychologa-logopedy-rodzice dzieci 5 i 6-
letnich

Przedszkole 
Samorządowe Nr 

4 w Trzebini

PPP Działanie ciągłe w 
trakcie realizacji 

programu 

Prelekcja psychologa i logopedy – PS w Bolęcinie  PPP rodzice dzieci 5-6 
letnich 

Spotkania edukacyjne PS nr 3 PPP

RODZICE

Rok 2014 Liczba spotkań 
edukacyjnych: 
grupowe i 
indywidualne(ok.50)

Szkolenia dla 
rodziców-2(liczba 
uczestników-70) 

Sposób realizacji :

1.Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach „Grupy 
Wsparcia” dla pedagogów szkolnych .

SP nr 4 Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna, Świetlica 

„PLUS”, OPS, 
Powiatowy Ośrodek 

7 spotkań

4 grupy (razem 16 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

2. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:

3. Udział pedagoga szkolnego w szkoleniach 
organizowanych przez POIK w Chrzanowie.  

Interwencji 
Kryzysowej (POIK 

uczniów  z kl. III-V).

Spotkania edukacyjne SP nr 6 14 spotkań/270 
uczestników 

Spotkania
 z rodzicami z udziałem dyrektora szkoły, 
wychowawców, pedagoga szkolnego.

SP w Bolęcinie 4 spotkania
 z rodzicami, 
120 osób 

 Prelekcje: „ Problemy wychowawcze okresu 
dorastania”

Problemy wychowawcze dziecka w wieku 
przedszkolnym” 

SP Płoki 2 spotkania prelekcje

Spotkania edukacyjne SP Psary PPP w Chrzanowie Liczba spotkań 
edukacyjnych: 2, 
liczba uczestników: 
ok 100 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania Instytucja 
Koordynująca 

Partnerzy Czas Realizacji Mierniki/wskaźniki

Spotkanie edukacyjne dla rodziców Świetlica Plus Działania okresowe 2 spotkania, 30 
uczestników 

Kierowanie rodziców na zajęcia w ramach „Szkoły dla 
Rodziców i Wychowawców”

Organizowanie spotkań dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych z przedstawicielami

OPS, PCPR, PPP

ZS 

SP 8, GM 3

 liczba skierowanych 
rodzin – 7

Liczba uczestników – 
35 osób

Legenda:
* OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                               * PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
* GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     * TTBS – Trzebińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
* TCK -Trzebińskie Centrum Kultury                                                                               * TCA – Trzebińskie Centrum Administracyjne
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