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Wstęp 
 

Realizacja Programu w 2021 roku przebiegła zgodnie z Uchwałą nr 256/XXX/2020 Rady Miejskiej  
w Myślenicach z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2021-2023. Jednak panująca w roku sprawozdawczym pandemia, 
wpłynęła na realizację niektórych zadań czy działań. 
 
Celem główny Programu jest rozwijanie lokalnego systemu wsparcia rodziny, natomiast celami 
szczegółowymi są: 

a) Kształtowanie warunków sprzyjających poprawie jakości życia i rozwojowi rodzin z dziećmi, 
dzieci i młodzieży 

b) Rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-
wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego 

c) Poprawa kondycji rodzin z dziećmi i kształtowanie warunków sprzyjających zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb bytowych 

d) Rozwój systemu wsparcia umożliwiającego prawidłową adaptację społeczną dzieci i młodzieży 
 
Poszczególne cele programu w roku sprawozdawczym realizowały współpracując ze sobą podmioty 
publiczne, samorządowe służby i instytucje o zasięgu powiatowym oraz podmioty niepubliczne, 
powołane do pracy z rodziną i na rzecz rodziny. Wyniki tej współpracy przedstawiono w niniejszym 
sprawozdaniu. 
 
 
Według danych z UMiG za 2021 rok, liczba ludności w Gminie Myślenice kształtowała się jak, 
przedstawia poniższa tabela. 
 
 

Liczba ludności w Gminie 
Myślenice według kategorii: 

Kobiety Mężczyźni Łącznie 

do 3 lat 994 1 006 2 000 

4 do 17 3 591 3 774 7 365 

18 do 64 13 950 14 094 28 044 

65 lat i więcej  3 760 2 572 6 332 

ŁĄCZNIE 22 295 21 446 43 741 
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Cele i działania programu zrealizowane w 2021 roku 

 

Działania realizowane w ramach omawianego Programu w 2021 roku obejmowały w szczególności: 

doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji, mających kontakt z rodziną, 

pozostającą w kryzysie lub przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie 

zaangażowania instytucji na rzecz realizowania warsztatów i różnorodnych form edukacyjnych dla 

rodziców, rozwinięcie grupy wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze, prowadzenie 

kampanii społecznych na rzecz macierzyństwa i zdrowej rodziny, stworzenie warunków do nauki 

samodzielnego funkcjonowania dorosłych niepełnosprawnych dzieci poprzez utworzenie 

odpowiedniego typu mieszkań chronionych oraz kontynuowanie realizacji zadań, wynikających  

z programów z zakresu wspierania rodziny. 

 

1) Cel Główny: Rozwijanie lokalnego systemu wsparcia rodziny 

 

a) Cel szczegółowy 1: Kształtowanie warunków sprzyjających poprawie jakości życia i rozwojowi 

rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży. 

 

Działania: Stworzenie z integrowanego  systemu koordynacji wsparcia na rzecz rodziców z dziećmi, 

dzieci i młodzieży. 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Powołanie zespołu  
ds. Współpracy na rzecz rodziców z dziećmi, 
dzieci i młodzieży – Rada Rodziny 

Liczna partnerów społecznych 10 

Liczba spotkań zespołu 4 

Opracowanie modelu koordynacji współpracy na 
rzecz rodziców z dziećmi, dzieci i młodzieży. 

Liczba spotkań grup roboczych 1 

Liczba inicjatyw 11 

 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

W trakcie 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Rady Rodziny.  

Rada Rodziny opracowała w 2021 roku 11 rekomendacji. 

Rekomendacje myślenickiej  Rady Rodziny  wypracowane w roku 2021. 

I. Przeprowadzenie szkoleń dla  wolontariuszy działających na terenie gminy Myślenice- 
szkolenia mają na celu nabycie nowych umiejętności oraz wypracowanie spójności  
w działaniach wolontaryjnych. Centralizacja działań. 

II.  Utworzenie w  dużych instytucjach użytku publicznego (UMiG, CUS, przychodnie zdrowia itp.) 
miejsc, pomieszczeń gdzie mamy mogą przewijać dzieci.  

III. Utworzenie w dużych instytucjach użytku publicznego (UMiG, CUS) miejsc gdzie rodzice  mogą 
zostawić dzieci na czas załatwiania spraw urzędowych.  

IV. Utworzenie w przestrzeni publicznej miejsca dla osób niepełnosprawnych gdzie mogłyby 
godnie dokonywać zmiany pieluchy lub pieluchomajtek. Rozwiązanie to pozwoli  osobom  
z niepełnosprawnościami uczestniczyć w życiu społeczności, podniesie komfort życia poza 
domem.    



  

SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY  W GMINIE MYŚLENICE NA LATA 2021-2023 -  SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE ZA 2021 ROK 4 

 

V. Bezpłatne usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych, które mają problem w dotarciu 
do lekarza, na szczepienie itp. – samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Być może współpraca z firmą transportową, która jest w stanie zakupić odpowiedni pojazd i 
świadczyć usługi. Proponujemy spotkanie przedstawicieli instytucji, które zgłaszają potrzebę 
korzystania w takiej formy transportu. 

VI. Rozbudowa  sieci ogólnodostępnych toalet w przestrzeni publicznej np. park Jordana, plac 
zabaw na Osiedlu 1000-lecia.  

VII. Rozwijanie świadomości nt. likwidowania barier architektonicznych. Kampania społeczna, 
uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.  

VIII. Streetworker- nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem mającym doświadczenie w pracy 
streetwork. Koncentracja na tzw. czerwonych punktach w których skupia się młodzież. 

IX. Promocja ogólnopolskiego telefonu zaufania.  
X. Promocja profilaktyki dla rodzin, które dobrze funkcjonują oraz dla rodzin gdzie pojawiają się 

problemy – warsztaty, szkolenia.  
XI. Utworzenie wspólnego kalendarza wydarzeń w gminie Myślenice, w celu promocji tych 

wydarzeń. Moderowanie strony, wpisów, tak aby eliminować zbędne, niewłaściwe informacje. 

W trakcie roku 2021 r. odbyło się 1 spotkanie Grupy Roboczej przy Radzie Rodziny. 

 

Działania: Organizowanie warunków umożliwiających współuczestnictwo rodzin z dziećmi, dzieci  
i młodzieży. 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Diagnozowanie potrzeb rodziców z dziećmi, 
dzieci i młodzieży 

Liczna diagnoz 1 

 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

Grupa robocza utworzona przy Radzie Rodziny opracowała i przesłała formularz google ( ankieta) do 

wszystkich placówek oświatowych na szczeblu szkół podstawowych w celu uzyskania diagnozy 

rzeczywistego stanu wolontariatu w poszczególnych placówkach.  Na przesłane ankiety odpowiedziało 

15 placówek. Z analizy formularzy wynika, że szkoły podejmują działania wolontaryjne w ramach 

określonych, jednorazowych akcjach i działaniach. 

 

Działania: Zwiększenie dostępu do informacji na temat oferty Miasta i Gminy Myślenice adresowanej 

do rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży. 

Zadanie Nazwa wskaźnika 
realizacji 

Osiągnięta wartość 

Prowadzenie portalu informacyjnego/ 
utworzenie aplikacji o usługach 
dedykowanych rodzinie 

Liczba odsłon strony CUS 

Z uwagi na przebudowę strony 
www. CUS-u w trakcie 2021 r. do 
niniejszego sprawozdanie nie 
jesteśmy w stanie podać 
wiarygodnych danych. 

Opracowanie informatora dla rodzin z 
dziećmi  i jego dystrybucja 

Liczba wydrukowanych 
informatorów 

realizacja w 2022 r. 
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Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

Potwierdzeniem realizacji zadania „Prowadzenie portalu informacyjnego/ utworzenie aplikacji  

o usługach dedykowanych rodzinie”, są m. in. zamieszczone poniżej zdjęcia ze strony CUS-u 

https://cusmyslenice.pl/rodzina 

 

 

 

 

 

 

https://cusmyslenice.pl/rodzina
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Działania: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym poprzez prowadzenie zajęć umożliwiających 

rozwój ich zainteresowań, uzdolnień. 

 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Organizacja warsztatów/zajęć Liczba zorganizowanych zajęć 1198 

Wsparcie świetlic wiejskich w celu 
poszerzenia oferty zajęć dla dzieci* 

Liczba funkcjonujących świetlic  

Liczba zorganizowanych zajęć  

*w sprawozdaniu do PARPA nie wykazano świetlic wiejskich w związku z powyższym w niniejszym 

sprawozdaniu również nie zostały one wykazane 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

W 2021r.  roku z Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” korzystało łącznie 44 dzieci,  

w wieku od 6 do 15 lat. Do placówki uczęszczało średnio 12 dzieci dziennie. W Kreatywni 

zorganizowano łącznie 872 zajęć o różnym charakterze.  

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone były również w Centrach Aktywności Lokalnej  

tj. w Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek 27, oraz w Centrum Aktywności Lokalnej w Drogini. W 2021 

roku zorganizowano łącznie w CAL, Rynek 27 i CAL Droginia dla dzieci i młodzieży 102 warsztaty lub 

zajęcia o różnej tematyce. 

Rodzaj zajęć organizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” obrazuje 

wykres zamieszczony poniżej. 

Wykres nr  1 Rodzaj zajęć organizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” 

Kolejny wykres obrazuje rodzaje zajęć/ warsztatów organizowanych przez Centra Aktywności 
Lokalnej 

Zajęcia 
logopedyczne

21%

Zajęcia 
korekcyjno-

Zajęcia 
socjoterapeuty

czne
3%

Grupy 
Teraputyczne

2%
Zajęcia 

grupowe 
logopeda

1%

Spotkania 
pedagogizujące 
i profilaktyczne

2%

Pogadanki 
grupowe

4%

Organizacja 
czasu wolnego ( 

zajęcia) 
61%

Robotyka
1%

Wycieczki/wyjś
cia 

zorganizowane
3%

Rok 2021
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Wykres nr  2 Rodzaj zajęć organizowanych przez Centrum Aktywności Lokalnej 

 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach, prócz działalności związanej z udostępnianiem 

zbiorów czytelniczych, realizowane w 2021 roku były ciekawe projekty dla dzieci i młodzieży.  

W roku 2021 z 32 zajęć i projektów stacjonarnych skorzystało 512 uczestników a z 32 imprez on- line 

skorzystało łącznie 5 640 uczestników. Natomiast w 4 filiach gminnych odbyło się razem 21 imprez w 

których udział wzięło 546 uczestników. 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w 2021r. organizował 139 cykli różnorodnych kursów, zajęć  

i warsztatów oraz wydarzeń artystycznych w których wzięło udział łącznie 24757 uczestników w tym 

min. 1548 dzieci, w zajęciach stałych bierze udział 273 dzieci.  

Uwaga do przytoczonych danych. Dane podane w tym działaniu są danymi szacunkowymi, z uwagi na 

to, iż na niektórych wydarzeniach, zajęciach itp. nie prowadzono ewidencji osób uczestniczących. Brak 

takiej ewidencji wynikał z charakteru danego wydarzenia.  

 

Działania: Wspieranie integracji rodziny w czasie wolnym, przybliżenie dziedzictwa kulturowego 

miasta. 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Imprezy plenerowe 
Liczba zorganizowanych imprez 14 

Liczba uczestników Wartość niemierzalna 

Koncerty Liczba koncertów 21 

Wystawy konkursy i kiermasze Liczba wystaw konkursów kiermasz 12 

Wolontariat międzypokoleniowy 
Liczba inicjatyw związanych  
z wolontariatem na rzecz seniorów 

2 

 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

Do większych inicjatyw związanych z wolontariatem na rzecz seniorów zaliczyć należy organizowane 

przez Centrum Aktywności Lokalnej  wspólne pieczenie pierniczków przez seniorów z DDS i rodziców z 

„Kluby dylematy mamy i taty”. 

Sylaby znam 
buzię ćwicze 

sam
26%

Robotyka dla 
dzieci

3%

Warsztaty 
przedsiębiorcz

ościo 
Warsztaty 

edukacyjno-
rozwojowe dla 

Pozostałe
62%

Rok 2021
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Poza tym uruchomiony został wolontariat seniorzy dla seniorów. Wolontariat na rzecz seniorów 

polegał głównie na robieniu zakupów, zakup leków, rozmowach wspierających. 

Działania: Wspieranie rodziny z dziećmi w zakresie ochrony zdrowia. 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Świadczenie usług rehabilitacji ruchowej Liczba dzieci otrzymujących wsparcie 10 dzieci 

Wsparcie w formie terapii  
i konsultacji psychiatryczno-
psychologicznych 

Liczba dzieci otrzymujących wsparcie 56 dzieci 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

W ramach realizacji projektów RPO Aktywne Myślenice i Aktywne Myślenice Edycja II z usług 

rehabilitacji ruchowej skorzystało w 2021 roku 10 dzieci. 

Natomiast w ramach projektu RPO Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice z  usług 

rehabilitacji ruchowej skorzystało w 2021 roku, 4 dzieci z rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz 6 dzieci 

skorzystało z rehabilitacji wodnej. 

W ramach realizacji projektów RPO Aktywne Myślenice i Aktywne Myślenice Edycja II z konsultacji 

psychologicznych skorzystało w 2021 roku 14 dzieci. W ramach ww. projektów konsultacje 

psychiatryczne nie były zaplanowane. 

Natomiast w ramach projektu RPO Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice z konsultacji 

psychologicznych skorzystało w 2021 roku, 16 dzieci z konsultacji psychiatrycznych skorzystało 5 dzieci. 

Opieką psychologiczną (indywidualną i grupową) objętych zostało 21 dzieci uczęszczających do 

Palcówki Wsparcia Dziennego Kreatywnia. 

Ponad to rodziny z dziećmi w 2021 roku, w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie 

Myślenice zostały objęte wsparciem w postaci: warsztatów rodzicielskich (27 rodzin), terapii rodzinnej 

(4 rodziny). 

W 2021 r. w ramach omawianego projektu 24 dzieci skorzystało z usług logopedy ora 11 dzieci 

skorzystało z terapii integracji sensorycznej. 

Poniższy wykres przedstawia procentowo usługi skierowane do rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży  

w roku 2021. 

Wykres nr  3 usługi skierowane do rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży w roku 2021. 

  

8%

42%

1%8%

18%

20%
3%

Rok 2021

usługi reahabilitacyjne dla dzieci

konsultacje psychologiczne dla dzieci

konsultacje psychiatryczne dla dzieci

terapia integracji sensorycznej

logopeda

warsztay rodzicielskie

terapia rodzinna
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Działania: Wsparcie rodzin z dziećmi w rozwoju ich kompetencji wychowawczych, w tworzeniu  

i poszerzaniu sieci wsparcia społecznego. 

 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Organizowanie warsztatów 
edukacyjnych 

Liczba zorganizowanych warsztatów 202 

Organizowanie warsztatów 
integracyjnych międzypokoleniowych 

Liczba zorganizowanych warsztatów 
integracyjnych międzypokoleniowych 

6 

 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” w ramach omawianego działania zorganizowała dla dzieci  

i młodzieży m.in.: warsztaty artystyczne/plastyczne, warsztaty taneczne organizowane przez  

wolontariusza p. Katarzynę Reklińską warsztaty muzyczne/muzykoterapia.  

Ponadto w ramach współpracy między Dziennym Domu Seniora „Senior +” a Placówką Wsparcia 

Dziennego „Kreatywnia” zorganizowanych zostało 6 warsztatów międzypokoleniowych.  

 

Działania: Tworzenie pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem, w tym rodziny wielodzietnej 

poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających oraz kampanii społecznych. 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Realizacja programu KDR 
Liczba rodzin 182 

Liczba partnerów 8 

Szkoła rodzenia Liczba zorganizowanych spotkań 100 

 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w 2021 roku wydano karty dla 182 rodzin. W Ramach 

Myślenickiej Karty Rodzina 3+ w 2021 roku wydano karty dla 161 rodzin. W tabeli podano jedynie 

wartość rodzin którym wydano KDR z uwagi na to, iż rodziny występują równolegle o KDR i MK Rodzina 

3+ 

Na terenie Gminy Myślenice ma siedzibę 8 partnerów KDR. Poniżej zostało zamieszczone zdjęcie  

z wyszukiwarki Partnerów KDR. 
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Zajęcia w  Szkole Rodzenia zorganizowanej przy SPZOZ w Myślenicach są bezpłatne i odbywają się 
w każdą środę o godzinie 18.00. Cały cykl obejmuje 8 spotkań. Każde spotkanie to: teoria, pokazy oraz 
ćwiczenia (joga, relaks). Zajęcia trwają około 1,5 - 2 godzin. W roku 2021 zorganizowano 100 spotkań 
dla przyszłych rodziców w przyszpitalnej szkole rodzenia 

Działania: Wsparcie rodziców w organizowaniu opieki nad dzieckiem. 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Dowóz uczniów z niepełnosprawnością 
oraz mieszkających w znacznej 
odległości do szkół i placówek 

Liczba zgłoszonych do dowozu uczniów 
339 

(69*) 

Uruchomienie dyżurów w szkołach i 
przedszkolach w czasie ferii i wakacji 

Liczba dzieci, które skorzystały z zajęć  
w czasie ferii i wakacji 

725 

Poszerzenie oferty instytucjonalnej 
opieki nad dzieckiem do lat 3 

Liczba dzieci zapisanych do żłobka 322 

*liczba uczniów z niepełnosprawnością dowożonych do szkół 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

Na terenie Gminy Myślenice działają: 

a) żłobek samorządowy,  
b) trzy żłobki prowadzone przez  podmioty niepubliczne,  
c) jeden klub dziecięcy prowadzone przez podmioty niepubliczne.  
d) na terenie wiejskim opieka nad dzieckiem do lat 3 jest prowadzona w dwóch placówkach, w  

klubie dziecięcym w Głogoczowie i przez dwóch dziennych opiekunów sprawujących opiekę 
nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym przedszkolu w Osieczanach.     

We wszystkich placówkach na terenie naszej gminy jest 322 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.  

W 2021 r. korzystało  z tej opieki 244 dzieci.  
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b) Cel szczegółowy 2: Rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin z dziećmi, które przeżywają 

trudności opiekuńczo-wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego 

 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta 
wartość 

Prowadzenie poradnictwa rodzinnego i 
wsparcie psychologiczne 

Liczba rodzin, które skorzystały  
z poradnictwa 

105 

Prowadzenie poradnictwa prawnego 
Liczba rodzin, które skorzystały z 
poradnictwa 

40 

Świadczenie usług asystenta rodziny 
Liczba rodzin 31 

Liczba wniosków do sądu 15 

Realizacja projektu „Aktywne Myślenice” 
Liczba usług realizowanych w ramach 
projektu 

78* 

*Liczba osób którym przyznano usługi w ramach projektu/ nie jest to łączna liczba zrealizowanych godzin usług  

 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

Z poradnictwa rodzinnego i wsparcia psychologicznego w 2021 roku skorzystało w ramach CPD 27 

rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży,  w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie 

Myślenice z usług o tym charakterze skorzystało odpowiednio: z warsztatów rodzicielskich -27 rodzin 

z dziećmi, z terapii rodzinnej – 4 rodziny z dziećmi, z porad psychologa dla dzieci - 16 dzieci, z konsultacji 

psychiatry dziecięcego – 5 dzieci. Natomiast z usług psychologa w ramach projektów Aktywne 

Myślenice skorzystało 26 osób. 

Z poradnictwa prawnego w 2021 roku skorzystało w ramach CPD 14 rodzin z dziećmi, w ramach 

projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice  z poradnictwa prawnego skorzystało 36 

rodzin z dziećmi.  

Sekcja Asystentury Rodziny  realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, jak również wynikające z  ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  Asystent 

rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w 

zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2 lata, w uzasadnionych przypadkach może 

być wydłużona do 3 lat. Asystent rodziny pracuje jednocześnie średnio z 12 - 15 rodzinami. Celem 

głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej  

i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne 

funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. 

 

c) Cel szczegółowy 3: Poprawa kondycji rodzin z dziećmi i kształtowanie warunków 

sprzyjających zaspokajaniu  podstawowych potrzeb bytowych. 
 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Realizacja zasiłków okresowych, celowych, 
celowych specjalnych zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej 

Liczba świadczeniobiorców (rodzin) 653 

Liczba świadczeniobiorców (osoby w 
rodzinie) 

1 319 

Liczba przyznanych świadczeń 2 354  

Realizacja Rządowego Programu Posiłek w 
szkole i domu 

Liczba rodzin 53 

Liczba świadczeniobiorców 118 
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Liczba świadczeniobiorców (osoby w 
rodzinie) 

254 

Liczba przyznanych świadczeń 9 353 

Realizacja świadczeń rodzinnych wraz z  
dodatkami 

Liczba świadczeń  

Liczba świadczeniobiorców (rodzin) 1613 

Realizacja świadczeń wychowawczych 
Liczba świadczeniobiorców (rodzin) 6 134 

Liczba świadczeń 113 333 

Realizacja świadczeń Dobry Start n/d 

Realizacja świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego 

Liczba świadczeń 1 815 

Liczba świadczeniobiorców 156 

Świadczenia finansowe i niefinansowe 
zgodnie z ustawą o pomocy materialnej 
uczniom 

Liczba świadczeń  

Liczba świadczeniobiorców (rodzin) 635 

 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

W 2021 roku 635 rodziny były objęte pomocą społeczną, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1420. 
Pracą socjalną objętych zostało  160 rodzin  

Wykres nr  4 Liczba rodzin objęta pomocą społeczną 

W roku sprawozdawczym, najczęstszymi przesłankami udzielenia pomocy zgodnie z art. 7 ustawy  

o pomocy społecznej były: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie 

oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 

Wykres nr  5 Przesłanki przyznania świadczeń z pomocy społecznej 
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Od 1 lipca 2021r. obsługą rządowego programu „Dobry Start” zajął się Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

zgodnie z § 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 

Poniższe wykresy obrazują wsparcie jakie otrzymały rodziny z dziećmi w 2021 r. w ramach zadań 

zleconych z administracji rządowej.   

Wykres nr  6 Liczba rodzin którym przyznano świadczenie” za życiem” 

 

Wykres nr  7 Liczba rodzin którym przyznano świadczenia rodzinne i opiekuńcze 

 

Wykres nr  8 Liczba dzieci na które wypłacono świadczenie „500+” 
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Wykres nr  9 Porównanie zasiłku rodzinnego do „świadczenia 500+” 

 

Wykres nr  10 Zestawienie dłużników alimentacyjnych do liczby osób pobierających świadczenia z FA w 2021 r. 

 

d)  Cel szczegółowy 4: Rozwój systemu wsparcia umożliwiającego prawidłową adaptację społeczną dzieci 

i młodzieży. 

 

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego 

Liczba placówek 1 

Liczba dzieci 44 

Świetlice podwórkowe Liczba świetlic 3 

Organizowanie specjalistycznej pracy 
socjalnej w formie steetworkingu  

Liczba dzieci objętych wsparciem 
pedagoga ulicy 

W 2021 r. nie była 
prowadzona praca 
socjalna  w formie 
steetworkingu 

 

Charakterystyka zrealizowanych w 2021 roku zadań w ramach omawianego działania: 

W 2021 roku Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywnia”  realizowała zajęcia w oparciu o  Roczny Plan 

Pracy oraz Program Psychoprofilaktyczny. Wychowankowie uczęszczający do placówki podzieleni byli 

na dwie grupy wiekowe. Pierwsza od 6 do 9 r.ż. oraz  druga od 10 do 15 r.ż. W 2021r.  roku z placówki 

korzystało łącznie 44 dzieci, w wieku od 6 do 15 lat. Do placówki uczęszczało średnio 12 dzieci dziennie. 
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W 2021 roku  na terenie gminy Myślenice funkcjonowały trzy świetlice podwórkowe: ,,A może budyń”, 

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

 

2) Wybrane działania na rzecz wsparcia rodzin z dziećmi, dzieci i młodzież zrealizowane w 2021 

roku w Gminie  Myślenice 

 

a) Opłatek Maltański 

Organizowany wspólnie z Polskim Związkiem Kawalerów Maltańskich po raz 15 Opłatek Maltański, 

adresowany był dla 56 dorosłych i 44 dzieci. Tradycyjne spotkanie wigilijne, na które zwykle przybywały 

zarówno osoby samotne jak i rodziny nie mogło się odbyć. Dlatego to pracownicy Centrum oraz 

przedstawiciele Zakonu Maltańskiego zorganizowali „spotkanie pod choinka” na myślenickim rynku. 

Ponad to  do osób które nie mogły przybyć na ww. s[potkanie wyruszyli z opłatkami, życzeniami  

i podarkami. Łącznie odwiedzono 20 domostw, w tym 20 rodzin (34 osoby) z małoletnimi dziećmi na 

terenie Gminy Myślenice. 

b) Wsparcie Asystenta Rodziny 

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest 

długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2 lata, w uzasadnionych 

przypadkach może być wydłużona do 3 lat. Asystent rodziny pracuje jednocześnie średnio z 12 - 15 

rodzinami. 

Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabilności 

życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne 

funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. 

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach w 2021 roku zatrudniał dwóch asystentów rodziny na 

umowę o pracę na pełny etat. 

Lp.  Rodzaj wsparcia Rok 2020 Rok 2021 

1 Liczba rodzin objętych wsparciem AR 34 31 

2 Liczba dzieci w rodzinach 83 79 

3 Liczba podpisanych Indywidualnych Planów Pracy 19 8 

4 
Liczba Okresowych Ocen Sytuacji Rodziny 43 

 
46 

5 Liczba rodzin z ustawy „Za życiem 0 0 

6 
Liczba Zespołów ds. asystentury rodzinnej w których brali 
udział AR 

43 38 

7 
Zaprzestanie współpracy z rodziną z uwagi na osiągnięte 
cele 

8 11 

 

c) Przeciwdziałanie Przemocy 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjęto następujące działania: 

a) Powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Zespól Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie spotkał się 4 razy celem omówienia zagadnień 

dotyczących realizacji procedur, koordynowania działań poszczególnych służb (CUS, Policja, 

Straż Miejska, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele 



  

SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY  W GMINIE MYŚLENICE NA LATA 2021-2023 -  SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE ZA 2021 ROK 16 

 

szkół), oraz omówienia działań pomocowych wobec indywidualnych przypadków oraz działań 

adresowanych do całej społeczności gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

b) Zorganizowano kampanię edukacyjno-profilaktyczną z uwagi na obchody Światowego Dnia 

Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci obchodzonego co roku 30 kwietnia. W ramach kampanii odbył 

się konkurs plastyczny pn. „Kim jest dziecko” adresowany do 5-6 latków, uczniów szkół 

podstawowych oraz seniorów. Dzieci w szkołach podstawowych na lekcjach wychowawczych 

dowiadywali się o swoim prawie do poczucia bezpieczeństwa i miejscach w których mogą 

szukać pomocy w trudnych sytuacjach. W dniu 30.04.2021r. został w mediach 

społecznościowych opublikowany film profilaktyczny dla rodziców. Z kolei w Gazecie 

Myślenickiej można było przeczytać o sposobach wychowania dziecka w poszanowaniu siebie 

i drugiego człowieka. Dodatkowo cała kampania była promowana przez Kurier Myślenicki, 

który nagrał krótki reportaż z podejmowanych działań. Kampania została podsumowana na 

obchodach Dnia Dziecka organizowanych przez UMiG Myślenice poprzez rozstrzygnięcie 

konkursu plastycznego.  

 

c) W miesiącach wakacyjnych prowadzone były warsztaty profilaktyczne dla dzieci 

uczęszczających na zajęcia do Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” w zakresie 

wzmacniania samooceny, radzenia sobie z emocjami i w trudnych sytuacjach. Zajęcia 

warsztatowe prowadzone były w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat oraz 11-13.  

 

Budżet 

 

Zadanie Wydatki 2021 

Koszt gminy wynikające z pobytu dzieci w pieczy zastępczej 184 552,00 

Punkt konsultacyjny (prawnik, psycholog) 8 764,28 

Środowiskowa Świetlica terapeutyczna za okres od stycznia do marca 
2021 

6 873,20 

Placówka Wsparcia Dziennego Kreatywnia (psycholog, logopeda, 
warsztaty) 

20 924,61 

Dzienny Dom Senior + 220 084,15 

Wspieranie rodziny 146 131,90  

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 64 430,46 

Centrum Aktywności Lokalnej (warsztaty) 27 364,60 

Projekt Aktywne Myślenice I (zas. celowe, terapia sensoryczna, 
rehabilitacja wodna, rehabilitacja, logopeda) 

72 537,00 

Projekt Aktywne Myślenice II (zas. celowe, terapia sensoryczna, 
rehabilitacja wodna, rehabilitacja, logopeda, dietetyk, psycholog, 
terapia słuchowa, Hipoterapia) 

30 025,01 

Usługi społeczne (powszechne): 59 170,00 

RAZEM 840 857,21 
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Podsumowanie 

Rok 2021 był trudnym rokiem dla wielu rodzin w gminie Myślenice. Ograniczenia spowodowane 

pandemią wirusa SARS-CoV-2 panująca w naszym kraju utrudniały funkcjonowanie zarówno jednostek, 

jak i całych grup społecznych. Pojawienie się nowych problemów i kryzysów w rodzinach, 

powodowanych długotrwałą izolacją będzie skutkowało wzrostem osób potrzebujących 

specjalistycznego wsparcia. Niezbędne będzie zapewne zwiększanie zakresu pomocy oraz jeszcze 

większej współpracy służb pomocowych szczególnie w realizacji działań wspierających rodziny  

w pokonywaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych. 

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022, poz. 447.) nakładając na gminę zadania nałożyła jednocześnie 

obowiązek finansowania realizacji tych zadań w znacznym zakresie. W ustawie przewidziano 

wprawdzie mechanizmy wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego środkami budżetu 

państwa w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

jednakże ze względu na trudną 9 sytuację finansów publicznych środki te są ograniczone. Z konstrukcji 

przepisów ustawy jednoznacznie wynika, że przyznanie dotacji celowej nie jest obligatoryjne,  

w związku z czym nie stanowi ona zabezpieczenia dofinansowania przez państwo zadań realizowanych 

przez samorządy. W związku z powyższym większość realizowanych działań gmina musi finansować we 

własnym zakresie zabezpieczając na ten cel środki w budżecie. 

Rok 2022 i kolejny będą kontynuacją prowadzonych działań w zakresie tworzenia systemu opieki oraz 

pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje swoich funkcji rodzicielskich  

w sposób prawidłowy oraz zapewnienia rodzinie z problemami potrzebnego wsparcia. 

W szczególności poprzez: 

I. wdrożenie działań przewidzianych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie 

Myślenice na lata 2021 – 2023; 

II. wspieranie rodzin w pokonywaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej 

III. kontynuacja działań związanych ze wspieraniem rodzin w odbudowywaniu więzi rodzinnych i 

dążeniu do powrotu dzieci z pieczy zastępczej, 

IV. utrzymanie i rozwój usługi asystenta rodziny; 

V. współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

VI. prowadzenie placówek wsparcia dziennego; 

VII. dalsze prowadzenie działań prewencyjnych mających ograniczać powstawanie trudności 

opiekuńczo – wychowawczych w rodzinach, 

VIII. usługi dla rodzin; 

IX. zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach możliwości spożywania 

gorących posiłków na terenie placówek oświatowych, 

X. realizację form wsparcia w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” 

oraz projektu „Aktywne Myślenice współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

XI. wspieranie finansowe rodzin według uprawnień wynikających z przepisów prawa, 

XII. aktywizacja zawodowa członków rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej przy 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Myślenicach, 

XIII. dalsze realizowanie zadań i działań Gminnego Programu Wspierania Rodziny na rzecz 

wspierania rodzin zgodnie z zaplanowanym budżetem na rok 2022 


