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Zgodnie z art. 179 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -  W 

terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.  

Realizacja Programu w 2019 roku przebiegła zgodnie z Uchwałą nr 406/XLIV/2018 Rady 

Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2018-2020.  

Głównym celem Programu jest wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Program adresowany jest do rodzin zamieszkujących Gminę Myślenice, zwłaszcza do rodzin 

mających problemy opiekuńczo - wychowawcze, zagrożonych odebraniem dzieci i umieszczeniem ich 

w pieczy zastępczej oraz rodzin, którym zostały odebrane bądź ograniczone prawa rodzicielskie.  

         Program realizowany był przez współpracujące ze sobą podmioty publiczne, samorządowe 

służby i instytucje o zasięgu powiatowym oraz podmioty niepubliczne, powołane do pracy z rodziną i 

na rzecz rodziny. 

Program oparty jest na 4 celach szczegółowych: 

1. wsparciu ekonomicznej funkcji rodziny 

2. profilaktyce i interwencji w rodzinach zagrożonych przemocą i uzależnieniami 

3. rozwijaniu umiejętności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodzin 

4. usprawnieniu współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. 

 

Cel strategiczny 1:  Wsparcie ekonomicznej funkcji rodziny 

1. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom, odbywa się na podstawie kilku 

ustaw. 

 

1) Pracownicy socjalni systematycznie diagnozują warunki życia i potrzeby rodzin o niskim 

statusie materialnym, podczas przeprowadzania w terenie wywiadów środowiskowych. W 

rejonach pracy socjalnej pracownicy przeprowadzili 984 rodzinnych wywiadów 

środowiskowych. Objęli pomocą 564 rodziny, wśród których 109 rodzin to rodziny z dziećmi.  

W  trakcie roku sprawozdawczego rodzinom udzielono pomocy ze względu na: 

ubóstwo – 244 rodzin, bezdomność – 14 osób, potrzebę ochrony macierzyństwa – 57 rodzin, 

wielodzietność – 41 rodzin, bezrobocie – 94 rodzin, niepełnosprawność – 397 rodzin, długotrwałą lub 

ciężką chorobę – 392 rodzin, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – 62 rodziny w tym: rodziny niepełne –38, niepełne rodziny wielodzietne – 

11 rodzin; ze względu na występującą przemoc – 5 rodzin, alkoholizm– 42 rodzin, trudności w 
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przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 10, zdarzenia losowe – 8 i  sytuację 

kryzysową – 1 rodzina.  

W roku 2019, MGOPS udzielił wsparcia finansowego, w formie zasiłków okresowych na kwotę – 208 

338 zł. w postaci 1 499 świadczeń skierowanych do 244 rodzin. Natomiast na  zasiłki celowe i w 

naturze  wydatkowano 188 423 zł. dla 363 rodzin.  

W roku sprawozdawczym wypłacono zasiłek celowy w związku z klęską żywiołową (wichury) dla 5 

rodzin na kwotę 38 469zł., sfinansowanych ze środków budżetu państwa. 

Pomocy udzielono również w postaci zakupu gorącego posiłku dla 212 osób w tym 194 dzieci. 

Zasiłkiem celowym na zakup żywności objęto 363 osoby w tym dzieci 167. Łącznie na realizację 

Rządowego Programu  wydatkowano kwotę 279 449 zł. w tym ze środków Gminy – 111 984 zł., a ze 

środków Wojewody – 167 465 zł.  

Łącznie kwota pomocy finansowej udzielonej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wyniosła  

5 671 697 zł.  

2) Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych myślenickie rodziny zostały objęte pomocą 

w formie: 

- zasiłków rodzinnych i dodatków do tychże zasiłków na kwotę 12 724 595 zł. dla 2043 rodzin, w tym 

3 268 dzieci, w postaci 51 200 świadczeń. 

Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych na uwagę zasługują dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

– 168 świadczeń, na kwotę 153 931 zł., dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego wypłacono w postaci 1 422 świadczeń, dla 131 rodzin na kwotę 145 337 zł., 

świadczenie rodzicielskie, którym objęto 112 osób, wypłacając 789 świadczeń, na kwotę 719 094zł. 

oraz dodatek przyznawany z tytułu wielodzietności dla 390 rodzin, w postaci 5300 świadczeń, na 

kwotę 484 309 zł. 

Inną grupą świadczeń stanowią świadczenia opiekuńcze, których przyznanie uzależnione jest od 

stopnia niepełnosprawności i są to: 

- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 707 osób,  

- świadczenia pielęgnacyjne dla 138 osób, 

- specjalny zasiłek opiekuńczy 47 rodzin 

- zasiłek dla opiekuna dla 41 rodzin. 

Łącznie wypłacono 10 623 różnego rodzaju świadczenia opiekuńcze, na kwotę 4 441 484 zł. 

 

3) Z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci pracownicy Ośrodka 

przyjęli  6 372 wnioski o przyznanie świadczenia 500+, z czego w formie elektronicznej 3 
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856. Przy realizacji tego zadania wydano 534 decyzje do 30. 06.2019r.  i 5 640 informacji 

przyznających świadczenia dla 5 756 rodzin. 

Łącznie realizując zadanie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia 

wypłacono dla 8 920 dzieci. Wypłacono 88 327 świadczeń wychowawczych na kwotę 43 995 500 zł.  

Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 44 581 470 zł.  

 

4) Ustawa o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów pozwoliła na objęcie pomocą 

163 dzieci ze 119 rodzin, w postaci 2 042  miesięcznych świadczeń, na łączną kwotę 893 650 

zł.  

 

5) W roku sprawozdawczym Ośrodek po raz pierwszy realizował Rządowy Program Dobry start, 

na podstawie którego rodziny otrzymały po 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole bez 

względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie to trafiło do 4 150 myślenickich rodzin, 

które złożyły 4 238 wniosków, w tym prawie połowę w formie elektronicznej. Wydano 

decyzje przyznające świadczenia dla 6 278 dzieci, na kwotę 1 881 900 zł. Całkowity koszt 

zadania wraz z obsługą wyniósł 1 944 638 zł. 

Łącznie realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to koszt      

2 297 514 zł., z czego budżet Gminy pokrył 316 846 zł., budżet państwa 1 980 667 zł.  

6) Z tytułu realizacji ustawy o oświacie wypłacono 373 uczniom stypendia szkolne na kwotę 

235 966 zł. Z zasiłku  szkolnego skorzystało troje dzieci - kwota wypłacona to 1 350zł.  

Nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 40 

uczniów na łączna kwotę 21 400 zł.  

 

2. Pomoc udzielana przez organizacje pozarządowe 

 

- Myślenickie rodziny wspierane są również finansowo przez działający przy Parafii Narodzenia NMP 

Parafialny Zespół Caritas Betania, jednak Zespól nie udostępnił danych na temat wielkości tej 

pomocy, ani też na temat swojej działalności. 

9 organizacji pozarządowych zorganizowało działania i alternatywne formy spędzania czasu wolnego 

dla 180 dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice. UMiG przekazał na realizację tych 

działań łącznie 136 259 zł.   

W 2019 roku od września do grudnia na terenie gminy Myślenice funkcjonowały trzy świetlice 

podwórkowe. W każdej z nich znajduje się 15 miejsc dla dzieci i młodzieży, w sumie 45 miejsc. W 

cotygodniowych zajęciach, od września do grudnia, w zajęciach każdej ze świetlic średnio było 
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obecnych 10 wychowanków. We wszystkich świetlicach odbywają się zajęcia mające na celu 

rozwijanie kompetencji społecznych, przedsiębiorczości oraz inicjatywności. Ponadto każdy uczestnik 

ma ułożoną indywidualną ścieżkę rozwoju, którą realizuje w trakcie trwania projektu  

 

3. Podejmowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych- wydawanie Myślenickiej Karty 

Rodziny 3+  i  KDR. 

 

Urząd Miasta i Gminy Myślenice w roku sprawozdawczym, realizował program, podejmując działania 

na rzecz wielodzietnych rodzin. Wydano następującą ilość kart dla rodzin: 

- Myślenicką Kartę Rodziny 3+ dla 67rodzin  (324osób); 

- Kartę Dużej Rodziny: dla 107  rodzin (554 osób).   

Ponadto od 1 stycznia 2019 r. wydawana jest również Karta Dużej Rodziny dla rodziców dzieci już 

dorosłych. 

Wydano 483 rodzicom dorosłych dzieci, w 263 rodzinach Kartę Dużej Rodziny.   

 

 

4. Pomoc kobietom w ciąży powikłanej i ich rodzinom oraz w sytuacji niepowodzeń 

położniczych.  

 

MGOPS w roku sprawozdawczym, udzielił pomocy finansowej wynikającej z ustawy „Za życiem” dla 

5 rodzin na kwotę 20 000zł. 

Zgodnie z cyt. ustawą wsparcia w formie asystenta rodziny udzielano trzem kobietom. 

 

 

Cel strategiczny 2: Profilaktyka i interwencja w rodzinach zagrożonych przemocą i 

uzależnieniami. 

 

1. Monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. 

 

Wśród rodzin objętych pomocą MGOPS w 2019 roku było 109 rodzin z dziećmi,  z czego 42 to 

rodziny wielodzietne (z trójką i więcej dzieci). Wśród rodzin z dziećmi, 71  to rodziny niepełne, z 

czego niepełnych wielodzietnych jest 15.  

Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, systematycznie 

monitorowali sytuację rodzin w ich środowisku domowym. Szczególną uwagą otoczone były rodziny 

niepełne i wielodzietne. Pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną, a także udzielali pomocy 

finansowej, czy w formie dożywiania dla dzieci w szkole i przedszkolu. Kierowali także rodziny do 
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specjalistów, w tym do Centrum Profilaktyczno – Dydaktycznego (CPD), natomiast dzieci do udziału 

w zajęciach Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej.  

W przypadku rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi, ustalano przyczyny występującego 

kryzysu, a następnie wnioskowano do Kierownika Ośrodka o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 

Asystent rodziny, pracując także w środowisku domowym, na bieżąco monitorował i diagnozował 

sytuację rodzin, dokonując okresowo oceny ich sytuacji i postępów w realizacji wyznaczonych do 

współpracy celów. Asystenci rodziny w ciągu roku pracowali z 35 rodzinami, a w nich z 90 dzieci. 

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wsparcia udzielano trzem 

kobietom.  

Z poszczególnymi członkami rodzin asystenci napisali 18 Indywidualnych Planów Pracy. Sporządzili 

32 Okresowe oceny sytuacji rodzin z czego 3 oceny zostały przesłane do sądu na jego wniosek 

zgodnie z art. 15 ust.1 pkt 17. Asystenci brali udział w 37 posiedzeniach Zespołów ds. wspierania 

rodziny. W ciągu roku zaprzestano pracować z 23 rodzinami: z 10 z powodu osiągnięcia celu i z 7 z 

powodu zaprzestania współpracy, z 4 rodzinami z uwagi na brak efektów; z 2 z uwagi na zmianę 

metod pracy. Średnio asystenci pracowali z rodzinami 19 miesięcy.  

W roczny harmonogram pracy asystentów wpisana została organizacja i prowadzenie dwóch edycji 

szkoleń edukacyjnych dla rodziców, co zostało zrealizowano w roku sprawozdawczym w ramach 

projektu „Bezpiecznie w rodzinie”.  

Przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach działa Centrum 

Profilaktyczno- Dydaktyczne w skład którego wchodzi min. Środowiskowa Świetlica 

Socjoterapeutyczna jako specjalistyczna placówka  wsparcia dziennego. Zatrudnieni tam specjaliści 

dokonywali diagnozy sytuacji dziecka, w celu udzielenia mu właściwej pomocy i wsparcia. 

Współpracowali w tym zakresie ściśle ze specjalistami zatrudnionymi w CPD oraz instytucjami 

świadczącymi pomoc na rzecz rodziny. Z pomocy placówki w roku sprawozdawczym skorzystało 62 

dzieci. Placówka w szczególności: zapewniała opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, 

zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizowała zajęcia socjoterapeutyczne, 

terapeutyczne, korekcyjno- kompensacyjne oraz logopedyczne,  realizowała program 

psychoprofilaktyczny oraz indywidualne programy korekcyjne i psychokorekcyjne, a w szczególności 

terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. Łącznie dla wychowanków zorganizowano 659 

zajęć grupowych w budynku świetlicy oraz 142 zajęcia poza budynkiem ŚŚS. 

Zostały przeprowadzonych 28 grupowych zajęć terapeutycznych z psychologiem ds. dzieci i 

młodzieży oraz 9 grupowych zajęć socjoterapeutycznych. Zostało przeprowadzonych 28 grupowych 

zajęć terapeutycznych z psychologiem ds. dzieci i młodzieży oraz 9 grupowych zajęć 
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socjoterapeutycznych, 10 zajęć terapeutycznych z pedagogiem i 3 zajęcia terapeutyczne z 

wychowawcą. 

29 wychowanków świetlicy zostało objętych indywidualną pomocą psychologiczną ( 214 

indywidualnych spotkań - podczas których udzielono 39 porad, odbyło się 17 konsultacji oraz 162 

indywidualnych zajęć o charakterze terapeutycznym),  7 dzieci – pomocą logopedyczną (334 zajęć 

logopedycznych), 8 dzieci – pomocą pedagogiczną (32 zajęć korekcyjno- kompensacyjnych). 

 

W placówce pedagodzy-wychowawcy prowadzili również pogadanki grupowe, jak i indywidualne 

rozmowy z dziećmi.  Tematyka tych zajęć była zgodna z wypracowanym wcześniej „Programem 

psychoprofilaktycznym dla dzieci uczęszczających do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w 

Myślenicach”.  

Przeprowadzono: 

- indywidualne rozmowy wychowawcy z dziećmi, które dotyczyły m.in. sytuacji wzbudzających 

niepokój dzieci, umiejętności współpracy, trudności szkolnych, trudności w nawiązywaniu relacji 

rówieśniczych, higieny osobistej, pozytywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, motywowania 

do podejmowania różnych działań, odrabiania zadań  domowych oraz poprawnego zachowania, 

empatii, okazywania szacunku innym dzieciom, kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach 

społecznych, osiągnięć dzieci, kradzieży. 

- pogadanki grupowe z dziećmi, które dotyczyły zachowania bezpieczeństwa w świetlicy oraz poza 

placówką, regulaminu, zasad pracy w grupie, okazywania szacunku osobom starszym, higieny, 

tradycji,  jak i zasad kulturalnego zachowania się.  

Dzieciom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności edukacyjnych udzielano 

pomocy poprzez organizowanie: 

a. indywidualnej nauki oraz odrabiania zadań domowych pod opieką wychowawców i 

wolontariuszy, 

b. indywidualnych zajęć o charakterze wyrównawczym z wolontariuszami. 

 

Dodatkowo wychowankowie byli wdrażani do samodzielności poprzez rozmowy mobilizujące do 

codziennego, systematycznego odrabiania zadań domowych.  

 

 
Systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, 

asystentów rodziny, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych instytucji czy organizacji 

pozarządowych kontaktujących się z rodziną oraz stała współpraca przedstawicieli tych instytucji w 

celu wymiany informacji, prowadzi do wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i 

kompensacyjnych na rzecz rodzin wymagających wsparcia czy pomocy. 
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2. Monitorowanie rodzin zagrożonych uzależnieniami, motywowanie, kierowanie na 

terapię.   

W 2019 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 80 

wniosków o leczenie odwykowe alkoholowe. 49 z tych spraw  Komisja Alkoholowa skierowała do 

sądu rodzinnego w celu wydania postanowienia o konieczności podjęcia leczenia otwartego bądź 

zamkniętego. Dobrowolnie, przed skierowaniem sprawy do sądu,  leczeniu odwykowemu w 

warunkach ambulatoryjnych poddało się 7 osób. W przypadku 8 osób sąd wydał postanowienie o 

konieczności poddania się leczeniu stacjonarnemu, natomiast w przypadku 10 osób zastosował 

konieczność poddania się leczeniu w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Sąd postanowienia wydaje 

na podstawie opinii wystawionej przez biegłego psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu.  

W ramach prowadzonych postępowań Komisja przeprowadziła rozmowy z 83 osobami – członkami 

rodzin w zakresie zmotywowania tych osób do podjęcia terapii dla osób współuzależnionych.  

Pełnomocnik GKRPA zorganizował w 2019r. szkolenie mające na celu podniesienie 

kwalifikacji i kompetencji osób pracujących z rodzinami, w których występuje problem uzależnienia 

od alkoholi. Przeszkolono 24 osoby z terenu naszej Gminy.    

W MGOPS  pracownicy socjalni pracowali z 42 rodzinami, u których występuje problem 

alkoholowy. W 15 przypadkach wystąpili do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z wnioskiem o podjęcie stosownych działań. Z uwagi na możliwość wystąpienia 

marnotrawienia środków, w wielu rodzinach przyznane świadczenia przekazywane były na sklep 

spożywczo-przemysłowy lub bar mleczny. W innych przypadkach dokonywano zakupów w obecności 

pracownika socjalnego.  

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, realizując ww. zadanie złożyła do GKRPA 3 

powiadomienia  o potrzebie skierowania na terapię alkoholową. 

 

W gminie działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych, działają tam 

trzy grupy wsparcia: 

 Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików „Ukleina” – spotkania 2 razy w tygodniu, 

 Grupa Wsparcia dla Osób Współuzależnionych Al-Anon „Wrzos” – spotkania 1 raz   

        w tygodniu, 

 Grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików - – spotkania 1 raz w tygodniu. 

 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach w 2019 roku monitorował 38 rodzin 

zagrożonych uzależnieniami. Skierował 2 sprawców przemocy na warsztaty korekcyjno – edukacyjne 

i 2 osób brało udział w tych warsztatach.   
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3. Monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. 

MGOPS monitoruje sytuacje dzieci w rodzinach z problemami opiekuńczo- wychowawczymi przy 

pomocy pracowników socjalnych i asystentów rodziny. W roku sprawozdawczym z pomocy ośrodka z 

tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych skorzystały 62 rodziny, w tym: 

-  z pomocy finansowej 62 rodziny, 

-  z pomocy asystenta rodziny skorzystało 35 rodzin, 

 - z pomocy specjalistów CPD skorzystało 219 osób,  

- z pomocy ŚŚS skorzystało 27 dzieci z 21 rodzin. 

 

W CPD zatrudnieni są specjaliści tj. mediator, pedagog, prawnik, logopeda, psycholog ds. dzieci i 

młodzieży i psycholog ogólny udzielający specjalistycznych porad.  

W roku sprawozdawczym specjaliści  pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, podejmowali działania w związku z rozpoznawaniem zagrożeń, 

udzielaniem wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększali umiejętności wychowawcze 

rodziców. Udzielono w sumie  1 049 porad/konsultacji oraz przeprowadzono 865 specjalistyczne 

indywidualne spotkania terapeutyczne (246 zajęć z psychologiem ds. dzieci i młodzieży, 32 z 

pedagogiem,  587 z logopedą).  

Szczegółowe sprawozdanie z działalności CPD oraz Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej 

stanowi załącznik do Sprawozdania z Działalności MGOPS w Myślenicach za rok 2019. 

 

Placówki Oświatowe naszej Gminy, w 2019 roku prowadziły monitoring 293 dzieci w 

rodzinach niepełnych i 770 w rodzinach wielodzietnych.  

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Myślenicach, wykonujący orzeczenia w sprawach 

rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, monitoruje sytuację dzieci z rodzin z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi. Na terenie miasta i gminy Myślenice w roku sprawozdawczym 

prowadzonych było 80 spraw z orzeczonym nadzorem kuratora, w tym 51 spraw z ograniczeniem 

władzy rodzicielskiej oraz 29 z udzieleniem pomocy w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.    

 

Placówki Oświatowe Gminy Myślenice monitorują sytuację dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. W roku sprawozdawczym placówki podają łącznie 147 dzieci z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi. 36 dzieci objętych nadzorem kuratora. Placówki oświatowe 

wystosowały 19 wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dzieci lub objęcie nadzorem 

kuratora.  
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4. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego w rodzinach wymagających 

pomocy specjalistów.  

 

W roku sprawozdawczym, pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny, kierowali rodziny i osoby do 

instytucji, świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz rodzin i osób. Pomoc ta była świadczona na 

kilku płaszczyznach: 

a) w związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy - w okresie od stycznia do 

grudnia 2019r., grupy robocze zespołu interdyscyplinarnego objęły pracą 80 rodzin  (tj. 

136 osób), w których wystąpiła przemoc.  

Poszczególnych członków rodzin skierowano do specjalistów, bądź udzielono porad czy konsultacji, 

w tym: 

a. 17 osób  skorzystało z poradnictwa psychologicznego (w tym 5-ro dzieci) 

b. 22 osób skorzystało z poradnictwa prawnego 

c. 80 osób skorzystało z poradnictwa socjalnego 

d. 1 osoba została zatrzymana i umieszczona w Zakładzie Karnym 

e. 3 sprawców otrzymało zakaz zbliżania się do ofiary          

f. 4 sprawców  poddało się  leczeniu alkoholowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego 

g. 5 osób zostało skierowanych sądownie na leczenie alkoholowe 

h. 12 wniosków złożono do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholoeych 

i. 2 ofiar wyprowadziło się od sprawcy 

 

b) w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

Aktywne Myślenice, współfinansowanego ze środków UE zrekrutowano z 22 rodzin 9 

dzieci z niepełnosprawnością i 13 niepełnosprawnych osób dorosłych, celem udzielenia 

kompleksowego wsparcia specjalistycznego, w formie rehabilitacji ruchowej (12 osób), 

wodnej (1 osoba), terapii sensorycznej (4 osoby), terapii logopedycznej (3 osoby) i 

psychologicznej (22 osoby) oraz wsparciem grupowym w formie szkoleń wyjazdowych 

(szkolenia w zakresie psychospołecznym – 17 osób).  

 

c) w ramach świadczenia pomocy przez specjalistów zatrudnionych w Centrum 

Profilaktyczno- Dydaktycznym: 

łącznie udzielono pomocy 219 osobom, w postaci 1 049 – porad/konsultacji mediacyjnych, 

psychologicznych, prawnych, pedagogicznych i logopedycznych. Przeprowadzono 865 

specjalistycznych indywidualnych spotkań terapeutycznych (246 zajęć z psychologiem ds. dzieci i 

młodzieży, 32 z pedagogiem,  587 z logopedą).  
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d) Pomoc udzielana w POZ -ach 

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Głogoczowie w roku sprawozdawczym 

realizował konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w rodzinach wymagających pomocy. 

52 dzieci zostało objętych pomocą psychologa, a 21 psychiatry. Skierowano 12 dzieci do 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W przypadku osób dorosłych, do psychologa 

skierowano 8 osób, a do psychiatry 5.  

 

PEMED Sp. Z o.o. Osieczany 512, objął opieką psychologa 12 dzieci w ramach opieki 

hospicyjnej w Hospicjum Domowym dla dzieci. 

 

Pozostałe Ośrodki Zdrowia nie prowadzą konsultacji i poradnictwa, bądź też nie przekazały 

sprawozdań na temat sposobu realizacji tego zadania. 

 

e) GKRPA w roku sprawozdawczym w ramach poradnictwa specjalistycznego, 

przeprowadziła 83 konsultacje i porady. Było to poradnictwo specjalistyczne w formie 

rozmów motywujących: -motywowano osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, na granicy 

uzależnienia do zmiany szkodliwego picia; - rozpoznania zgłaszanego problemu;  -  

motywowano osoby uzależnione i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w 

placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowano do specjalistycznego leczenia; - 

udzielano wsparcia osobom uzależnionym po zakończeniu leczenia odwykowego; -  

udzielano pomocy edukacyjnej dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

 

f) Żłobek Samorządowy w Myślenicach, realizował w roku sprawozdawczym poradnictwo 

w formie porad indywidualnych. Z konsultacji ze specjalistami skorzystało 4 rodziców.  

 

5. Organizowanie różnorodnych form edukacyjnych dla rodziców i dzieci. 

 

W szkołach realizowano 254 programy edukacyjne i profilaktyczne. Łącznie brało w nich udział około 

2 440 dzieci i młodzieży. Były to min.: 

- program „Czyste powietrze wokół nas” Głównym celem Programu było zwiększenie wiedzy 

rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz 

kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego 

zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.  

- program Kubusiowi przyjaciele natury. Jego celem była proekologiczna edukacja dzieci i zachęcanie 

je do ruchu już od najmłodszych lat. 
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- program Akademia Aqafresh . Celem była profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. 

- program Mamo, tato wolę wodę. Celem programu było podkreślenie roli wody w codziennej diecie, 

zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu 

prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci. 

- WyRaźni na drodze. Celem akcji były zagadnienia związane z widocznością na drodze. 

- ponadto programy edukacyjne: Pływanie dla zdrowia, Zdrowy i bezpieczny przedszkolak, Trzymaj 

formę, Znajdź rozwiązanie – nie bierz oraz Znajdź rozwiązanie. -nie pal, nie pij,, Skąd się biorą 

produkty ekologiczne, Postaw na rodzinę, Bezpieczny przedszkolak,, Program ekologiczny, Oko, ucho, 

nos, Owoce w szkole, Jeżdżę z głową, Śniadanie daje moc, Akcja segregacja za 1 grosik, Mały miś w 

świecie wielkiej literatury, Autorytet, Szklanka mleka, Cyberchoroby zagrożenia internetowe – 

bezpieczeństwo w Internecie, Zanim wybierzesz. Pomoc, czy droga w kierunku bezradności, Bieg o 

zdrowie, Bieg po zdrowie, Szkoła promująca zdrowie, Ratujemy i uczymy ratować, Między nami 

kobietkami, Dialog myślenicki – razem przeciw hejtowi, Ku wolności, Zagrożenia których nie 

zauważamy, Podróż Jeża do Zgierza, Akademia bezpiecznego Puchatka, Akcja segregacja za 1 grosik, 

Przyjaciele Zippiego, Nie pal przy mnie proszę, Czyste ręce, Od dziewczynki do kobietki, Spacer, Efekt 

domina, Śniadanie daje moc, Już pływam, Bezpieczeństwo w sieci, Zdrowo się odżywiamy i dbamy o 

zdrowie   itp.  

GKRPA w 2019 roku realizowała 3 programy profilaktyczne na terenie placówek oświatowych. Ze 

wsparcia skorzystało ok. 300 rodziców. 

 

W 2019 roku, Komenda Powiatowa Policji realizowała w szkołach 10 programów profilaktycznych w 

których wzięło udział 3 570 uczniów.  

 

W edukacji rodziców niemały udział mieli asystenci rodziny, zatrudnieni w MGOPS, poprzez 

bezpośrednią pracę z rodzinami, organizowane warsztaty edukacyjne pt.” Szacunek, a nie strach. Jak 

budować autorytet rodzicielski”, w których udział wzięło 20 rodziców, zorganizowany piknik 

rodzinny happening przeciwko przemocy pn. „Radość Ruch Rodzina” w którym udział wzięło ok. 150 

osób, warsztaty wyjazdowe dla rodzin pn.” Czas dla rodzin” dla 15 rodzin  (52 osoby). 

 

6. Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w gminie Myślenice. 

Zespól Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w roku sprawozdawczym 

spotkał się 4 razy celem omówienia zagadnień dotyczących realizacji ustawy.  

W okresie sprawozdawczym  utworzono 56 grup roboczych, które odbyły 246 posiedzeń. W 

posiedzeniach tych brali udział pracownicy socjalni, dzielnicowi i członkowie rodzin, w których 
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występuje przemoc. Miały one na celu udzielenie informacji, pouczenia, a także zachęcenie do 

korzystania z pomocy specjalistów  

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w okresie od stycznia  do grudnia 

2019r., pomocą objętych zostało 80 rodzin (liczba osób w rodzinie wynosi 139, w tym: 46 kobiet (14 

niepełnosprawnych i 10 starszych) i 55 mężczyzn (7 niepełnosprawnych i 2 starszych), 38 dzieci ( w 

tym 1 niepełnosprawne).  

 

Cel strategiczny 3: Rozwijanie umiejętności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodzin. 

  

1. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci. 

 

Dzieci uczęszczające  na zajęciach w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w 2019 roku, 

wraz z rodzicami brały udział w spotkaniu integracyjnym „Świąteczne ozdoby – Wielkanoc”. Ponadto 

dzieci brały udział  w 142 zajęciach / wycieczkach poza budynkiem. Były to m. in.: wyjść na planty 

(m.in. gra w piłkę nożną, gra w koszykówkę, zabawy ruchowe, zabawy na placu zabaw), wyjścia na 

lodowisko, wyjścia na plac zabaw na Zarabie, wyjścia na basen, wyjścia do MOKiS, do Muzeum 

Niepodległości, wyjścia na lody, piesze wycieczki, wyjścia do parku linowego, do kręgielni, do Parku 

Zabaw- Hipi- Hop, ROBO SMART, udział w XIX Europejskich Warsztatach Plastycznych, 

wycieczka do „Zaczarowane Wzgórze:, do manufaktura cukierki, do fabryki baniek w Bęble, 

prezentacja jasełek podczas Opłatka Maltańskiego w Stróży.  

Gmina Myślenice w roku 2019 przekazała dla 35 podmiotów organizujących wypoczynek letni i 

zimowy łącznie 167 900 zł.  Z dofinansowania skorzystało około 500 dzieci z Gminy Myślenice.  

 

2. Zapewnienie wsparcia przez asystenta rodziny. 

 

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku gdy ośrodek 

pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, wnioskuje o przyznanie rodzinie asystenta rodziny. Jednorazowo pod 

opieką asystenta nie może być więcej niż 15 rodzin.  

W roku sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał dwóch, a okresowo trzech, asystentów na umowę o 

pracę w zadaniowym systemie czasu pracy.  

Asystenci w ciągu roku pracowali z 35 rodzinami i pomocą obejmowali w nich 90 dzieci. Zgodnie z 

ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wsparcia udzielano trzem kobietom. 

Asystenci napisali 18 Indywidualnych Planów Pracy z poszczególnymi członkami rodzin. 

Sporządzono 32 Okresowe oceny sytuacji rodzin. Asystenci brali udział w 37 posiedzeniach Zespołów 

ds. wspierania rodziny.  
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W roczny harmonogram pracy asystentów wpisana została organizacja i prowadzenie dwóch 

edycji szkoleń edukacyjnych dla rodziców oraz pikniku rodzinnego. 

W 2019 roku, w wiosennej edycji warsztatów dla rodziców udział wzięło 20 rodziców. Natomiast 

edycja jesienna warsztatów edukacyjnych miała charakter wyjazdowy. 15 rodzin (52 osób, w tym 20 

rodziców i 32 dzieci) z gminy Myślenice w większości korzystających z pomocy OPS, wyjechało do 

Krynicy Zdój, gdzie wzięli udział w rodzinnych warsztatach edukacyjnych.  

W maju natomiast zorganizowany został coroczny Piknik rodzinny, połączony z happeningiem 

przeciwko przemocy. Udział w nim wzięło około 150 osób, głównie rodzin z dziećmi z Gminy 

Myślenice.  

Celem warsztatów było podniesienie świadomości na temat skutków przemocy w rodzinie oraz 

nabycie umiejętności właściwej komunikacji w rodzinie. Dodatkowo wszystkie te wydarzenia miały 

na celu promowanie wspólnie spędzanego czasu w rodzinie oraz zwracanie uwagi na potrzeby innych 

członków rodziny, co buduje pozytywne więzi rodzinne, będące podstawą prawidłowego 

funkcjonowania rodzin i osób. 

Wydarzenia zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Bezpiecznie w rodzinie”, w ramach 

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

 

3. Pomoc rodzinom, w których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w 

stworzeniu odpowiedniego środowiska wychowawczego w celu umożliwienia 

powrotu dzieciom do rodzin biologicznych. 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obejmuje swoim zasięgiem dzieci 

umieszczone w pieczy zastępczej: W roku sprawozdawczym w pieczy zastępczej  przebywało: 

- palcówkach całodobowych 12 dzieci  

- w rodzinach zastępczych  6 dzieci. 

W roku 2019 w pieczy zostało umieszczonych 6 dzieci: troje w placówkach całodobowych i troje w 

rodzinie zastępczej.  

W ciągu roku sprawozdawczego pieczę opuściło 5 dzieci: 4 dzieci - ze względu na osiągnięty cel, 

jedno po osiągnięciu pełnoletniości. 

Asystenci rodziny zatrudnieni w MGOPS, w roku sprawozdawczym, udzielali wsparcia i 

pomocy 6 rodzinom, w których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w stworzeniu 

odpowiedniego środowiska wychowawczego w celu umożliwienia powrotu dzieciom do rodzin 

biologicznych. Asystenci pracowali z jedną rodziną po powrocie dziecka z placówki wsparcia. 

 

4. Prowadzenie działalności profilaktycznej w ramach realizowanych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów.  
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Placówki oświatowe z terenu Gminy Myślenice organizowały dla rodziców spotkania, 

szkolenia, prelekcje, konferencje i programy edukacyjne i profilaktyczne. Łącznie zorganizowano 56 

różnorodnych form edukacyjnych i wzięło w nich udział około 1597 rodziców.  

Placówki zorganizowały także 666 konsultacji i porad specjalistycznych w rodzinach wymagających 

pomocy specjalistów dla 414 rodziców. Dotyczyły one m.in.: współpracy rodziców z przedszkolami, 

kształtowania bezpiecznego zachowania w sieci, zebrań grupowych oraz indywidualnych z rodzicami, 

indywidualnego poradnictwa rodzinnego i wychowawczego. Poruszana była tematyka dotycząca m. 

in. przemocy rówieśniczej, uzależnień od mediów, itd.  

22 osób/rodziców skorzystało  na terenie placówek z poradnictwa specjalistycznego (logopeda, 

terapeuta pedagogiczny, rehabilitant). 

 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w ramach działalności profilaktycznej realizuje 

zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym  oraz socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży. W 

roku sprawozdawczym odbyło się 28 grupowych zajęć terapeutycznych z psychologiem oraz 9 zajęć  

socjoterapeutycznych. Tematyka tych zajęć była zgodna z wypracowanym wcześniej „Programem 

psychoprofilaktycznym dla dzieci uczęszczających do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w 

Myślenicach”. Strategie profilaktyczne wykorzystywane w Środowiskowej Świetlicy 

Socjoterapeutycznej, to strategia alternatyw (zaangażowanie wychowanków w atrakcyjne i bezpieczne 

formy spędzania czasu wolnego), informacyjna (informacji na temat skutków zachowań 

ryzykownych) i edukacyjna (rozwijanie u dzieci ważnych umiejętności życiowych). 

 

9 organizacji pozarządowych zorganizowało działania i alternatywne formy spędzania czasu wolnego 

dla 180 dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice. UMiG przekazał na realizację tych 

działań łącznie 136 259 zł.   

 

 

5. Promowanie zdrowego trybu życia, wzmocnienie więzi rodzinnych. 

 

 

Placówki oświatowe z terenu Gminy Myślenice, w roku sprawozdawczym promowały zdrowy tryb 

życia i wzmacniały więzi rodzinne. W tym celu zorganizowano 94 spotkania, konferencje i programy 

profilaktyczne, w których udział wzięło 2 502 osób. 

 

MGOPS, w roku sprawozdawczym promował zdrowy tryb życia i wzmacniał więzi rodzinne, poprzez 

organizację i prowadzenie przez asystentów rodziny, dwóch edycji szkoleń edukacyjnych dla 

rodziców. Pierwsza edycja miała tytuł „Szacunek, a nie strach. Jak budować autorytet rodzicielski”, 

gdzie udział wzięło 20 osób. W drugiej edycji warsztatów dla rodziców., asystenci rodziny 
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zrealizowali warsztaty wyjazdowe „Czas dla rodzin”, adresowany do rodzin z dziećmi. Udział wzięło 

15 rodzin z dziećmi z gminy Myślenice, a to: 20 rodziców, 32 dzieci czyli łącznie 52 osoby.  

Prócz tego, w maju 2019r. odbył się trzeci Piknik rodzinny, który stał się imprezą cykliczną, 

organizowaną również przez asystentów rodziny. Jest to wydarzenie o charakterze  integracyjno – 

sportowym, a w roku sprawozdawczym, z uwagi na realizowany projekt „Bezpiecznie w rodzinie” w 

ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” dodatkowo  miało ono charakter happeningu 

profilaktycznego. Piknik  pn. „Radość Ruch Rodzina” zgromadził ok. 150 osób dorosłych z dziećmi. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w roku sprawozdawczym, realizowało 

gminny program, w zakresie wzmacniania więzi rodzinnych, poprzez zorganizowanie 14 spotkań 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi.  

 

 

 

Cel strategiczny 4: Usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny 

przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

 

 

1. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników 

pomagających rodzinie poprzez udział w szkoleniach, kursach. 

 

MGOPS w ramach zadania zorganizował w roku sprawozdawczym 22 szkolenia, mające na celu 

podniesienie kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników. Przeszkolono 37 pracowników 

socjalnych, asystentów rodziny, inspektorów i referentów. W ramach podnoszenia kompetencji, 

pracownicy pomocy społecznej, a także kadra Ośrodka, brali udział w comiesięcznych spotkaniach 

superwizyjnych.  

 

W roku sprawozdawczym policjanci rewiru Dzielnicowych wzięli udział w 2 szkoleniach 

warsztatowych podnoszących kwalifikacje zawodowe w dziedzinie pracy z rodziną. Łącznie 

przeszkolono 12 policjantów.    

 

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Myślenicach, w roku sprawozdawczym, uczestniczyli w dwóch 

szkoleniach, podnoszących  kwalifikacje i kompetencje, jako pracowników pomagających rodzinie: 

„Trening zastępowania agresji” oraz „Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – 

zapobieganie, reagowanie”.  

 

Placówki oświatowe organizowały szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencje 

zawodowe pracowników. Liczba tych szkoleń w roku sprawozdawczym to 115, podczas których  
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przeszkolono 254 pracowników. 

 

2. Wzmocnienie współpracy na rzecz rodziny, pracowników socjalnych i asystenta 

rodziny z pedagogami, kuratorami i innymi specjalistami. 

 

PCPR w roku sprawozdawczym realizował program w punkcie dotyczącym współpracy na rzecz 

pracy z rodziną, organizując 6 spotkania z udziałem asystenta rodziny.  

 

Placówki Oświatowe w roku sprawozdawczym, zorganizowały 121 spotkań na rzecz pracy z rodziną. 

Brało w nich udział 85 różnych podmiotów.  

 

Pracownicy socjalni na co dzień współpracowali z asystentami rodziny na rzecz pomocy rodzinom 

oraz poprzez udział w posiedzeniach Zespołów ds. Asystentury Rodziny organizowanych w MGOPS 

z udziałem specjalistów pracujących z rodziną oraz Zespołu ds. Pomocy Dziecku organizowanych 

przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną z udziałem specjalistów pracujących z dzieckiem.   

Współpracowali również z:  Placówkami Opiekuńczo- Wychowawczymi w Lubniu, Bochni, Jasieniu, 

z rodzinami zastępczym w Niegowici. Tokarni. Współpracowali między innymi z: wychowawcami 

szkolnymi, pedagogami, wychowawcami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej, specjalistami 

zatrudnionymi w Centrum Profilaktyczno- Dydaktycznym oraz kuratorami społecznymi i 

zawodowymi, psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Psychoterapii, 

Ośrodkami Zdrowia, szpitalami, innymi ośrodkami wsparcia dla rodzin. Udzielali rodzinom wsparcia 

psycho-emocjonalnego oraz pomocy niezbędnej do osiągnięcia stabilnej sytuacji wychowawczej, 

skupiali się również na poprawie funkcjonowania rodziny w środowisku społecznym, poprawie relacji 

pomiędzy członkami rodziny. Plany pracy z rodziną były konstruowane wspólnie z członkami rodziny 

celem wyeliminowania deficytów. Asystenci rodziny pracowali w formie zadaniowego czasu pracy, 

dzięki czemu ich praca była elastyczna i mogli dostosować się do rodziny z którą pracują. Często 

asystenci towarzyszyli rodzinom podczas min. wizyt w szkole, w Sądzie, u lekarza, u komornika, w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędzie Miasta, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

Centrum Psychoterapii, Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Asystenci 

adekwatnie do potrzeb rodziny podejmowali działania mające na celu usamodzielnienie jej członków.  

 Asystenci wykonywali swoje obowiązki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.  

 

3. Współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności w 

zakresie wspierania rodzin biologicznych w staraniach o powrót dziecka do 

domu rodzinnego. 
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W ciągu roku sprawozdawczego pieczę opuściło 5 dzieci: 4 dzieci - ze względu na osiągnięty cel, 

jedno po osiągnięciu pełnoletniości. 

Z tytułu pozostawania dzieci w pieczy Gmina ponosiła koszty utrzymania zależne od długości 

przebywania dzieci poza domem rodzinnym. Było to 10 – 30 lub 50%. 

Asystenci rodziny zatrudnieni w MGOPS, w roku sprawozdawczym, udzielali wsparcia i pomocy 6 

rodzinom, w których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w stworzeniu odpowiedniego 

środowiska wychowawczego w celu umożliwienia powrotu dzieciom do rodzin biologicznych. 

Asystenci pracowali z jedną rodziną po powrocie dziecka z placówki wsparcia. 

 

PCPR w związku z realizacją programu w zakresie wspierania rodzin biologicznych w staraniach o 

powrót dziecka do domu rodzinnego, za rok 2019 podaje, iż czworo dzieci powróciło do rodziców 

biologicznych. Natomiast nadal w pieczy  pozostaje 16 podopiecznych.  

 

 

 

Potrzeby związane z realizacją zadań:. 

 

1. Doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji, mających kontakt z 

rodziną, pozostającą w kryzysie lub przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

2. Większe zaangażowanie instytucji na rzecz realizowania warsztatów i różnorodnych form 

edukacyjnych dla rodziców. 

3. Kontynuowanie realizacji zadań, wynikających z programów z zakresu wspierania rodziny. 

4. Rozwinięcie grupy wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze. 

5. Prowadzenie kampanii społecznych na rzecz macierzyństwa i zdrowej rodziny.   

6. Stworzenie warunków do nauki samodzielnego funkcjonowania dorosłych niepełnosprawnych 

dzieci poprzez utworzenie odpowiedniego typu mieszkań chronionych. 
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