
UCHWAŁA NR XIV/163/19
RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zabierzów na lata 2020-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.: w Dz. U. z 2019 poz. 1111 ze zm.) Rada Gminy Zabierzów uchwala, 
co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zabierzów na lata 2020-2022 w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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I. Wprowadzenie 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju 
wszystkich jej członków. Jest ona pierwotnym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtują się 
postawy, zachowania oraz osobowość dziecka. Wśród najważniejszych funkcji pełnionych przez 
rodzinę wskazać należy funkcję prokreacyjną, opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną, materialno-
ekonomiczną, kulturotwórczą, emocjonalno-ekspresyjną i wzorcotwórczą. 

W związku z powyższym niezwykle ważne jest otoczenie rodziny należytą uwagą i troską. 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 
176 pkt 1, obliguje gminy do opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania 
rodziny. Przepisy ww. ustawy wyznaczają dwa zasadnicze obszary działania. W pierwszym z nich kładzie 
się nacisk na utrzymanie dzieci w naturalnym środowisku, w drugim natomiast na zapewnienie 
sprawnie funkcjonującego sytemu pieczy zastępczej w przypadkach niemożności sprawowania opieki 
i wychowywania dziecka przez rodziców. 

Podstawową zasadą polskiego sytemu pomocy społecznej, w ramach którego następuje 
realizacja zadań pomocowych wobec rodziny, jest zasada subsydiarności. Zakłada ona, iż pomoc 
społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 
poprzez przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu ich własnych zasobów 
i możliwości, zaś osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału 
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Istotą proponowanych rozwiązań jest stworzenie 
spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, w przypadku stwierdzenia trudności 
w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji. Program kompleksowego wsparcia oraz integracji rodziny 
powinien być wdrażany w oparciu o zasady kontaktu w domu, dobrowolności uczestnictwa, 
towarzyszenia rodzinie w podejmowaniu decyzji i o bezpośrednie wspieranie rodziny w warunkach 
środowiskowych (w społeczności lokalnej). 

Niniejszy dokument zawiera diagnozę sytuacji rodzin zamieszkujących teren gminy Zabierzów. 
Ukazuje także formy wsparcia rodziny realizowane w ubiegłych latach na terenie gminy, w oparciu 
o Program  Wspierania Rodziny dla Gminy Zabierzów na lata 2017-2019. Powyższe dane stały się 
punktem wyjścia do planowania dalszych działań, odpowiadających na potrzeby i mających na celu 
kompleksowe wsparcie rodzin z terenu gminy Zabierzów w kolejnych latach. 

W oparciu o powyższe opracowany został Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy 
Zabierzów na lata 2020 – 2022, którego założeniem jest tworzenie warunków dla prawidłowego 
funkcjonowania rodziny i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych oraz przywracania rodzinom 
zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-wychowawczych, przy współpracy różnych 
instytucji stawiających w centrum zainteresowania dobro rodziny i dziecka. Dla celów Programu 
przyjęto definicję rodziny wskazaną w art. 16 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, w którym definiuje 
się rodzinę jako „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”. 

 
Gminny Program Wspierania Rodziny dla gminy Zabierzów na lata 2020 – 2022 (zwany dalej 

Programem) adresowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 

 
Budowa efektywnego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem powinna uwzględniać działania  

o charakterze profilaktycznym, pomocowym i interwencyjnym, zapewniając rodzinie taki zakres 
wsparcia, aby w jego efekcie wyeliminowane zostały zagrożenia zaniedbań wychowawczo – 
opiekuńczych wobec dzieci, w szczególności umieszczenia dziecka poza rodziną. 

Pomoc dla rodzin musi być rozumiana jako interdyscyplinarne działanie ze strony służb 
i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny w samorządzie, zarówno gminnym jak 
i powiatowym. Efekty tych działań będą w dużej mierze zależne od jakości współpracy pomiędzy 
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organizacjami, opartej na jasnym, długofalowym planie pracy z rodzinami, uwzględniającym podział ról 
i zadań dla wszystkich uczestników procesu wsparcia. 

Działaniom profilaktycznym, mającym na celu stworzenie dziecku odpowiednich warunków 
życia w jego środowisku rodzinnym, muszą towarzyszyć działania na rzecz doskonalenia i rozwoju 
różnych form pieczy zastępczej nad dzieckiem. Mając na uwadze, iż piecza zastępcza z założenia 
powinna być rozwiązaniem czasowym, należy uwzględnić w systemie wsparcia rodziny ścisłą 
współpracę z organizatorem i koordynatorem pieczy, co pozwoliłoby przygotować warunki do jak 
najwcześniejszego powrotu dziecka do rodziny biologicznej.   
Program wyznacza kierunki działań podejmowanych przez Gminę Zabierzów na rzecz: 

 promowania modelu rodziny z dzieckiem i kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny, 

 wzmacniania rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji, zwłaszcza opiekuńczo – 
wychowawczej, 

 zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług o charakterze edukacyjnym, rozwojowym 
i opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci  i młodzieży. 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zabierzów na lata 2020 – 2022 został 
opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne i jest spójny z ustawodawstwem 
krajowym oraz strategicznymi dokumentami obowiązującymi na terenie gminy Zabierzów. 

Wśród głównych aktów prawnych, których zapisy służą bezpośrednio lub pośrednio wspieraniu 
rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania, wskazać można następujące dokumenty: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.), 
• ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2019 r., 

poz. 1111, ze  zm.), 
• ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2086, ze zm.), 
• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991r., Nr 120, poz. 526), 
• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, ze  zm.), 
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, 

ze  zm.), 
• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, ze  zm.), 
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 852), 
• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (D. U. z 2018 r., poz. 

2134, ze zm.), 
• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 473), 
• ustawa z dnia 5 grudnia 2015 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1390), 
• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, ze zm.). 

.„Program” jest dokumentem komplementarnym do: 

 Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-20201 : 
Cel strategiczny: oferowanie usług publicznych wysokiej jakości i wzmacnianie kapitału 
społecznego; 
Cel operacyjny II.5.: integrująca polityka społeczna; kierunki interwencji: II.5.1 Rozwój polityki 
prorodzinnej. 

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Zabierzów na lata 2017-2021, 

                                                           
1Załącznik do Uchwały nr LI/457/14 Rady gminy Zabierzów z dnia 7 listopada 2014 r. źródło: 
http://zabierzow.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/Strategia-Rozwoju-Gminy-Zabierz%C3%B3w-na-lata-
2014-2020.pdf   
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III strategiczne działanie: wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji 
opiekuńczych, wychowawczych i finansowych. 
Cel szczegółowy III.1.: organizowanie warunków dla prawidłowego wypełniania zadań 
opiekuńczo- wychowawczych w rodzinie; 

 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla Gminy Zabierzów na lata 2019-2020. 
Cel strategiczny: zminimalizowanie liczby i skutków występowania aktów przemocy oraz 
zachowań agresywnych w rodzinach mieszkających na terenie gminy Zabierzów. 

 

II. Diagnoza sytuacji rodzin w gminie Zabierzów 

1. Charakterystyka demograficzna i społeczna gminy Zabierzów 

 
Gmina Zabierzów to gmina wiejska o charakterze podmiejskim, położona w województwie 

małopolskim, w odległości ok. 15 km od centrum Krakowa. Jest gminą, w skład której wchodzi 23 
sołectw, zajmującą powierzchnię 99 km2. Jest jedną z 17 gmin powiatu krakowskiego ziemskiego, na 
których tle posiada relatywnie dobre warunki życia dla rezydujących na jej terenie mieszkańców. 
Wysoka pozycja gminy w rankingach gospodarczych i społecznych powiatu krakowskiego 
i województwa małopolskiego wynika z kilku czynników. O atrakcyjności gminy stanowią walory 
geograficzno - przyrodnicze, bliskie sąsiedztwo metropolii krakowskiej, rozbudowana infrastruktura 
drogowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Walory te mają wpływ na sytuację gospodarczą gminy, 
jak również na rynek pracy. Liczba podmiotów gospodarczych2 w przeliczeniu na 10 tys. ludności 
w wieku produkcyjnym systematycznie rośnie, w roku 2017 wynosiła 2136 i jest wyższa niż przeciętna 
dla powiatu krakowskiego (1782), co potencjalnie przekłada się na podaż miejsc pracy. W roku 2018 
z terenu gminy Zabierzów w Urzędzie Powiatu Krakowskiego zarejestrowane były 432 osoby w tym 52 
z prawem do zasiłku3. 

W 2018 gmina Zabierzów liczyła 26504 mieszkańców. 60,72% mieszkańców gminy Zabierzów 
jest w wieku produkcyjnym, 19,26% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,02% mieszkańców jest w wieku 
poprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym 
przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) wynosi 64,70. Gmina Zabierzów ma dodatni 
przyrost naturalny wynoszący 1.484. 

Również pod względem poziomu i warunków życia gmina wypada pozytywnie na tle statystyk 
powiatu i województwa.  Warunki mieszkaniowe ludności gminy można ogólnie określić jako bardzo 
dobre. Ze względu na fakt, iż dominuje budownictwo jednorodzinne, ludność gminy zajmuje lokale 
o przeciętnej powierzchni użytkowej wynoszącej 109,6 m2 (województwo małopolskie: 78,2m2). 

W trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań5 przeprowadzonego w 2011 
roku ustalono, że na terenie gminy Zabierzów funkcjonowało 4547 gospodarstw domowych, 
definiowanych jako zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się bez względu na 
stopień pokrewieństwa. Rodzin bez dzieci do 24 lat na utrzymaniu było 1161, natomiast rodzin 
z dziećmi do 24 roku życia - 3386. Spośród rodzin z dziećmi największą grupę stanowiły te z jednym 
dzieckiem (1568), następnie z dwoma (1288), trzema (396) i czterema dziećmi (90). 44 rodziny miały 
piątkę i więcej dzieci. W 2011 roku przeciętna liczba dzieci przypadająca na 1 rodzinę wynosiła 1,75. 

                                                           
2https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_krakowski/zabierzow.pdf 
3Informacja o realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2018 roku na 
rzecz mieszkańców Gminy Zabierzów 
4http://obserwator.rops.krakow.pl/portrait/data 
5

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Ludność w województwie małopolskim. Stan i struktura 

demograficzno-społeczna. US w Krakowie, 2013 
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2.Wsparcie rodziny w ramach systemu pomocy społecznej 

2.1 Struktura rodzin korzystających z pomocy i przyczyny. 

Na tle powiatu krakowskiego6, gdzie średnio 2,74% ogółu mieszkańców wymaga wsparcia, 
gmina Zabierzów, wypada korzystnie pod względem liczby osób objętych świadczeniami z pomocy 
społecznej. Udział osób korzystających z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem w 2018 r. 
wynosił ok 1,70%. 

W 2018 objęte pomocą było 387 rodzin, co daje łączną liczbę 859 członków rodzin. W latach 
2016-18 można zauważyć nieznaczny wzrost liczby rodzin wielodzietnych i bardziej widoczny wzrost 
liczby rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy. 

 

Typy rodzin 
objęte 
pomocą 

                  2016                   2017                   2018 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Ogółem 365 836 403 906 387 859 

Wielodzie-
tne 

26 143 28 159 30 161 

Niepełne 37 119 37 120 36 110 

Rodziny 
emerytów 
i rencistów 

66 158 60 130 86 185 

Tabela 1. Typy rodzin objętych pomocą. Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 za rok 
2016, 2017, 2018 

 
W latach 2016-18 dominującymi przyczynami ubiegania się o wsparcie są: długotrwała i ciężka 

choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Jednocześnie można zauważyć tendencję malejącą 
w stosunku do takich przyczyn jak ubóstwo i bezrobocie, co może być spowodowane ogólnie dobrą 
sytuacją ekonomiczną w gminie. Niestety rośnie udział takich czynników jak niepełnosprawność 
i długotrwała i ciężka choroba, które stają się coraz bardziej istotnym obciążeniem dla rodzin z terenu 
gminy Zabierzów. Zauważa się spadek korzystania z pomocy społecznej z powodu bezradności w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, co można przypisać 
pracy asystentów rodziny, których zadaniem jest w głównej mierze wspieranie takich rodzin. 
Niepokojący jest wzrost liczby przypadków korzystania z pomocy z powodu przemocy w rodzinie 
i alkoholizmu członka rodziny. 

                                                           
6http://obserwator.rops.krakow.pl/portrait/data 
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Problemy społeczne/ 
powód trudnej sytuacji 

życiowej 

2016 2017 2018 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Ubóstwo 156 314 152 264 143 245 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność 11 11 9 10 9 9 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

37 170 36 166 38 169 

Wielodzietność 17 93 15 85 13 73 

Bezrobocie 71 172 65 143 54 104 

Niepełnosprawność 122 183 133 200 139 214 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

157 237 175 282 174 281 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych  
i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 
/ogółem/ 

46 159 38 127 36 99 

Rodziny niepełne 19 72 15 55 9 29 

Rodziny wielodzietne 6 31 2 11 1 6 

Przemoc w rodzinie 2 8 2 5 5 14 

Potrzeba ochrony ofiar 
handlu ludźmi 

0 0 0 0 0 0 

Alkoholizm 10 10 16 23 20 33 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 

Trudności w 
przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

3 3 4 6 2 4 

Trudności w integracji 
osób, które otrzymały 
status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą 

0 0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 3 14 4 21 1 6 

Sytuacja kryzysowa 1 3 1 5 1 1 

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

0 0 0 0 0 0 

Tabela 2. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej. Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-
03 za rok 2016, 2017, 2018 

 

Analiza sytuacji rodzin objętych pomocą pozwala wyróżnić obszary problemowe wymagające wsparcia, 
wśród nich występują: 

 trudności w prawidłowym realizowaniu przez rodzinę funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
wynikające z niskich kompetencji rodzicielskich lub trudności związanych z zaburzeniami 
w zachowaniu, lub niedostosowaniem społecznym niektórych dzieci i młodzieży; 
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 duża liczba czynników ryzyka występujących w rodzinach, co negatywnie wpływa na obraz 
prawidłowo funkcjonującej rodziny z perspektywy dzieci i młodzieży. Wśród czynników ryzyka 
są: uzależnienia, przemoc w rodzinie, bezrobocie; 

 trudności rodzin w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych wynikające z niskich 
dochodów, związane przede wszystkim: z wychowaniem dzieci w rodzinach niepełnych, 
z bezrobociem jednego lub więcej członków rodziny, z niepełnosprawnością członka rodziny. 
 

2.2 Pomoc środowiskowa 

2.2.1 Praca socjalna 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 
społecznym, jak również na rzecz zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji. Celem pracy socjalnej jest 
umożliwienie, wspieranie lub wywołanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej 
otoczenia, a także wzmacnianie potencjału osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji 
życiowych. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 

                       2016                        2017                        2018 

Liczba rodzin 
objętych 
pracą 
socjalną 

W tym 
wyłącznie 
praca 
socjalna 

Liczba rodzin 
objętych 
pracą 
socjalną 

W tym 
wyłącznie 
praca 
socjalna 

Liczba rodzin 
objętych 
pracą 
socjalną 

W tym 
wyłącznie 
praca 
socjalna 

311 159 348 181 271 156 
Tabela 3. Liczba rodzin objętych praca socjalną. Opracowanie własne na podstawie: sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie za rok 2016, 2017, 2018 

 

2.2.2 Asystent rodziny 

Rodziny, które mimo udzielonego wsparcia nie radzą sobie z realizacją zadań opiekuńczo- 
wychowawczych zostają objęte specjalistyczną usługą, jaką jest praca asystenta rodziny. 
Główne trudności wykazywane w diagnozie rodzin, z którymi pracował asystent to: 

 niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, 

 niezaradność życiowa, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

 problemy zdrowotne, w tym uzależnienia od alkoholu, niepełnosprawność członków rodziny, 
przewlekłe choroby, 

 problemy emocjonalne, 

 niski poziom kompetencji społecznych, 

 niewłaściwe relacje i więzi rodzinne zwłaszcza w rodzinach niepełnych, 

 bezrobocie członków rodziny i ubóstwo. 
 

                       2016                        2017                        2018 

Liczba rodzin 
objętych 
pomocą 
asystenta 
rodziny 

W tym 
kontynuacja 
pracy 

Liczba rodzin 
objętych 
pomocą 
asystenta 
rodziny 

W tym 
kontynuacja 
pracy 

Liczba rodzin 
objętych 
pomocą 
asystenta 
rodziny 

W tym 
kontynuacja 
pracy 

17 11 14 8 15 8 
Tabela 4. Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny. Opracowanie własne na podstawie: sprawozdanie  
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie za rok 2016, 2017, 2018 
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2.2.3 Piecza zastępcza 

W przypadku znacznych zaniedbań rodziców i nie wywiązywania się z roli opiekuńczo-
wychowawczej dzieci mogą być kierowane do pieczy zastępczej, która może być realizowana w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

Piecza zastępcza 

 Liczba dzieci 

Razem W tym: 
piecza instytucjonalna 

W tym: 
piecza rodzinna 

2016 19 8 11 

2017 13 3 10 

2018 14 0 14 
Tabela 5. Liczba dzieci objętych pieczą zastępczą. Opracowanie własne na podstawie: sprawozdanie z realizacji 
zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zabierzowie za rok 2016, 2017, 2018 

Zgodnie z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dotyczące współfinansowania przez gminę kosztów 
pobytu dzieci w pieczy zastępczej  w kwotach:  - 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej,  - 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  - 50% w trzecim roku pieczy 
zastępczej. 

Współfinansowanie pieczy zastępczej 
 Liczba dzieci kwota 

2016 14 186 751,74 

2017 11 149 881 

2018 14 186 751,74 
Tabela 6. Współfinansowanie pieczy zastępczej. Opracowanie własne na podstawie: sprawozdanie z realizacji 
zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zabierzowie za rok 2016, 2017, 2018 

 

2.2.4 Poradnictwo specjalistyczne 

W 2016 rodziny skorzystały z: 

 porad prawnych: 57 porad dla 42 osób (w 40 rodzinach); poradnictwo miało charakter spotkań 
indywidualnych zgodnie z potrzebami klientów; 

 porad psychologicznych: 193 porady dla 45 osób (w 38 rodzinach); poradnictwo miało charakter 
spotkań indywidualnych lub grupowych zgodnie z potrzebami klientów; 

  warsztatów „Szkoła dla Rodziców”. W cyklu 10 cotygodniowych spotkań wzięło udział 12 osób. 
Zajęcia miały charakter edukacyjny w formie treningu komunikacji w nurcie porozumienia bez 
przemocy. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Karuzela”. Spotkania odbywały się w GOPS 
Zabierzów; 

 warsztatów „Szkoła dla Rodziców” zostały zorganizowane także dla 2 grup łącznie 16 osób, których 
spotkania odbywały się na terenie sołectwa Rudawa. W spotkaniach brali udział chętni mieszkańcy 
gminy Zabierzów (nabór otwarty); 

 grupy wsparcia: oferta była skierowana szczególnie do członków rodzin (także dzieci), w których 
występuje zjawisko przemocy w rodzinie, i miała formę cyklicznych spotkań. Cykl zajęć prowadzony był 
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Z gminy Zabierzów w cyklu 
10 spotkań uczestniczyło 5 osób. 
 

Id: A542E718-5177-4663-AD1C-003F36A9BB45. Uchwalony Strona 10



11 
 

W 2017 rodziny skorzystały z: 

 porad prawnych: 152 porad dla 99  osób; 

 porad psychologicznych: 112 porady dla 51 osób; 

  warsztatów „Szkoła dla Rodziców”. W cyklu 10 cotygodniowych spotkań wzięło udział 12 osób. 
 
W 2018 rodziny skorzystały z: 

 porad prawnych: 151 porad dla 106 osób (w 100 rodzinach); 

 porad psychologicznych: 150 porad dla 57 osób (w 51 rodzinach); 

 warsztatów „Szkoła dla Rodziców”. Cykl 10 cotygodniowych spotkań miał miejsce w Balicach, 
Bolechowicach i Kobylanach; 

 warsztatów „Szkoła dla Rodziców” dla grupy zaawansowanej w Zabierzowie; 

 grupy wsparcia dla ofiar przemocy (19 spotkań). 
 

2.2.5 Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w 
Rodzinie. 

W 2018 nastąpił wzrost liczby przypadków korzystania z pomocy GOPS z powodu przemocy 
w rodzinie (patrz: Tabela 2). Przekłada się to również na wzrost osób korzystających z Punktu 
Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Wzrost ten można 
tłumaczyć zwiększeniem się zjawiska przemocy domowej, ale również większą świadomością 
społeczną w zakresie korzystania z pomocy instytucjonalnej. 
 

Działanie Punktu Wsparcia 

 Liczba korzystających 
osób 

Liczba udzielonych 
porad 

2016 222 586 

2017 255 847 

2018 260 669 
Tabela 7. Liczba osób i porad Punktu Wsparcia. Opracowanie własne na podstawie: sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie za rok 2016, 2017, 2018 

 

W latach 2016-2018 systematycznie rośnie liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty. 

Procedura Niebieskiej Karty 

 Ogółem W tym wydane przez 

Pomoc 
społeczną 

Policję Oświatę Służbę 
zdrowia 

2016 35 6 28 0 1 

2017 60 12 46 2 0 

2018 65 21 43 1 0 
Tabela 8. Liczba wydanych Niebieskich Kart. Opracowanie własne na podstawie: sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie za rok 2016, 2017, 2018 
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2.3 Pomoc finansowa (pieniężna i niepieniężna) 

2.3.1 Świadczenia rodzinne 

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć 
potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Świadczenia te są realizowane 
zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i obejmują: 

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku z tytułu:  urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania  
dziecka w rodzinie wielodzietnej; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia 
roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny; specjalny zasiłek opiekuńczy; świadczenie 
pielęgnacyjne; zasiłek dla opiekunów. 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

4. Świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenia                    2016                    2017                    2018 

 Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

Zasiłek rodzinny 10033 1091708zł 10807 1208705 11471 1262297 

Dodatek z tytułu 
urodzenia się 
dziecka 

55 52 843 zł 54 46334 77 56015 

Dodatek z tytułu 
opieki nad 
dzieckiem w 
okresie korzystania 
z urlopu 
wychowawczego 

457 173 467 zł 581 218414 560 211180 

Dodatek z tytułu 
samotnego 
wychowywania 
dziecka 

394 63 075 zł 357 58999 339 61867 

Dodatek z tytułu 
wychowywania 
dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

1357 118 855 zł 1452 129762 1513 132965 

Dodatek z tytułu 
kształcenia i 
rehabilitacji 
dziecka 
niepełnosprawne-
go 

420 42 120 zł 451 47727 435 43312 

Dodatek z tytułu 
rozpoczęcia roku 
szkolnego 

587 56 447 zł 623 57946 608 56585 
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Dodatek z tytułu 
podjęcia przez 
dziecko nauki poza 
miejscem 
zamieszkania 

1263 79 214 zł 1193 78786 1187 76910 

Świadczenia opiekuńcze 

Zasiłek 
pielęgnacyjny 

5677 868 581 zł 5690 870570 5562 879264 

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

70 35 444 zł 87 44720 82 43640 

Świadczenie 
pielęgnacyjne 

650 844 500 zł 675 943085 697 1027926 

Zasiłek dla 
opiekuna 

171 88 001 zł 130 67184 66 34920 

Świadczenie 
rodzicielskie 

315 296 763 zł 450 417880 541 498056 

Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia się 
dziecka - becikowe 

165 165 000 zł 182 182000 169 169000 

Składki społeczne 
dla osób 
pobierających 
świadczenia 
opiekuńcze 

662 193 140 zł 667 214234 547 193653 

Tabela 9. Liczba i kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych. Opracowanie własne na podstawie: sprawozdanie 
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie za rok 2016, 2017, 2018 

 

2.3.2 Świadczenia alimentacyjne 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowej pomocy dla rodzin, w których pomimo 
zasądzonych wyrokiem sądu od rodzica alimentów, są one ich pozbawione z powodu bezskuteczności 
egzekucji sądowej. W takich okolicznościach są wypłacane uprawnionym osobom świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł 
na dziecko. Świadczenia te są realizowane zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnione 
jest od spełnienia kryterium dochodowego. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 Liczba osób 
uprawnionych 

Kwota świadczeń 

2016 72 375 670 zł 

2017 61 322 720 zł 

2018 58 297 260 zł 
Tabela 10. Liczba i kwota wypłacanych świadczeń alimentacyjnych. Opracowanie własne na podstawie: 
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie za rok 2016, 2017, 2018 
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2.3.3 Świadczenia wychowawcze (500+) 

W dniu 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie rozpoczął 
realizację programu „Rodzina 500 plus”. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka oraz opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku 
życia. Do 31.08.2019 r. świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. 
Natomiast na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze przysługiwało, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800,00 zł miesięcznie, zaś w przypadku gdy członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 
kwoty 1200,00 zł miesięcznie. 

Świadczenia wychowawcze 500+ 

 Liczba rodzin W tym na 
pierwsze 
dziecko 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

2016  
(od 1.04) 

1871 1336 3960 23 075 11 532 286 zł 

2017 2223 953 3067 31 658 15 773 043 zł 

2018 2 245 891 3050 31 851 15 875 245 
Tabela 11. Liczba i kwota wypłacanych świadczeń wychowawczych. Opracowanie własne na podstawie: 
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie za rok 2016, 2017, 2018 

 

2.3.4 Karta Dużej Rodziny 

Ogólnopolska  Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 
(wychowujących co najmniej 3 dzieci) zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 

Liczba przyznanych kart 

Lata 
 

Tradycyjnych Elektronicznych Tradycyjnych i 
elektronicznych 

2016 266 0 0 

2017 209 0 0 

2018 341 282 276 
Tabela 12. Liczba przyznanych kart. Opracowanie własne na podstawie danych z systemu informatycznego 
Karty Dużej Rodziny 

 

Liczba rodzin posiadających KDR oraz liczba dzieci w tych rodzinach 
Stan na 31.12.2018 

 Tradycyjnych Elektronicznych Tradycyjnych lub 
elektronicznych 

Liczba rodzin 431 84 435 

Liczba dzieci 1427 185 Brak danych 
Tabela 13. Liczba rodzin posiadających KDR oraz liczba dzieci w tych rodzinach. Opracowanie własne na 
podstawie danych z systemu informatycznego Karty Dużej Rodziny 
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Zabierzowska Karta Dużej Rodziny 

27 marca 2015 roku Rada Gminy Zabierzów przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia 
w Gminie Zabierzów samorządowego programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym 
"Zabierzowska Karta Dużej Rodziny"7. Podstawowym celem Programu jest promowanie pozytywnego 
wizerunku rodziny wielodzietnej oraz wzmocnienie jej funkcji. Wprowadzenie różnego rodzaju 
zniżkowych i promocyjnych opłat za korzystanie z usług jednostek gminnych oraz firm prywatnych jest 
formą wsparcia materialnego dla rodzin wielodzietnych. Adresatami Programu są wszystkie rodziny 
z terenu naszej gminy, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci, bez względu na wysokość 
osiąganych dochodów. Specjalną ofertę w ramach programu przygotowało 29 instytucji 
samorządowych oraz firm prywatnych8. 

 

3.Wsparcie rodziny w ramach pozostałych jednostek 

3.1 Oświata i opieka nad dzieckiem do lat 3 

Gmina Zabierzów jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych. Do zadań Gminy należy też prowadzenie rejestru i nadzorowanie realizacji form opieki 
nad dziećmi do lat 3. Gmina przyjęła też do realizacji zadanie oświatowe należące do zadań powiatu, 
tj. prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 

Liczba dzieci z terenu gminy Zabierzów wg etapu edukacji 

 2016 2017 2018 

Żłobek 823 843 816 

Przedszkole 1141 1775 1780 

Szkoła Podstawowa 1666 2260 2301 

Gimnazjum 732 725 465 
Tabela 14. Liczba dzieci z terenu gminy Zabierzów wg etapu edukacji. Opracowanie własne na podstawie: 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Zabierzów w roku szkolnym 2015/2016; 2016/2017; 
207/2018 

W wyniku reformy edukacji liczba uczniów objętych kształceniem w szkołach podstawowych 
wzrosła, ponieważ w szkołach tych jest dodatkowo w roku 2017/2018 klasa VII. Następstwem reformy 
jest zmniejszanie liczby uczniów klas gimnazjalnych, aż do likwidacji placówek gimnazjalnych w roku 
2019. 

 

3.1.1 Opieka nad dzieckiem do lat 3 

W 2014 r. została podjęta uchwała Rady Gminy Zabierzów w sprawie dotacji dla żłobków i klubów 
malucha. Wysokość dotacji to: 90 zł / m-c / 1 dziecko. 
W żłobkach opieką objęte są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. Na terenie Gminy działają 
3 niepubliczne żłobki, w których opieką objęto 95 dzieci (stan na koniec 2017 r.). 
 
 
 
 

                                                           
7https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1041553,uchwala-nr-v4515-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-27-marca-2015-r-w-

sprawie-sprawie-wprowadzenia-w-gminie.html 
8www.rodzina.zabierzow.org.pl 
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3.1.2 Edukacja przedszkolna 

Gmina Zabierzów zapewnia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym w 100%. Dzieci przebywają 
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, zgodnie z oczekiwaniami rodziców nawet do 
godziny 17.00. 

Liczba dzieci w przedszkolach na terenie gminy Zabierzów 

Rok szkolny Samorządowe Niepubliczne Razem 

2015/2016 416 663 1079 

2016/2017 492 666 1158 

2017/2018 558 729 1287 
Tabela 15. Liczba dzieci w przedszkolach na terenie gminy Zabierzów. Opracowanie własne na podstawie: 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Zabierzów w roku szkolnym 2015/2016; 2016/2017; 
207/2018 

3.1.3 Szkoła podstawowa i gimnazjum 

W 2018 roku na terenie gminy Zabierzów działało 8 szkół podstawowych samorządowych: SP 
Balice, SP Bolechowice, SP Brzezie, SP Kobylany, SP Nielepice, SP Rudawa, SP Rząska, SP Zabierzów. 
W trzech szkołach funkcjonowały klasy gimnazjalne: SP Rudawa, SP Rząska, SP Zabierzów. 4 szkoły były 
prowadzone przez inne niż samorząd podmioty: Publiczna SP w Brzoskwini, Niepubliczne SP 
w Bolechowicach, Radwanowicach i Zelkowie. Oddziały integracyjne funkcjonowały w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie, SP Rudawa oraz NSP Radwanowice. 
 
Żywienie w szkołach i przedszkolach 

Żywienie w szkołach spełnia określone przepisami prawa wymogi i jest niezbędne z uwagi na 
to, że uczniowie przebywają na terenie szkoły coraz dłużej. Jakość posiłków w ocenie uczniów jest 
dobra. Dyrektorzy szkół sprawują bieżącą kontrolę dostarczanych posiłków. Dzieci w przedszkolach 
otrzymują 3 posiłki, uczniowie w szkołach 1 w postaci obiadu. 

Dzieci korzystające z obiadów w przedszkolach i szkołach 

Rok szkolny Liczba wydanych obiadów W tym: dofinansowanych 
przez GOPS Zabierzów 

2015/2016 782 78 

2016/2017 962 80 

2017/2018 1068 84 
Tabela 16. Liczba dzieci korzystająca z obiadów. Opracowanie własne na podstawie: Informacja o stanie 
realizacji zadań oświatowych w gminie Zabierzów w roku szkolnym 2015/2016; 2016/2017; 207/2018 

 
Świetlice szkolne 
Świetlice pełnią ważną rolę w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży, szczególnie w szkołach 
podstawowych. Świetlice są dostosowane do potrzeb dzieci i rodziców w każdej szkole. Przeciętny czas 
funkcjonowania świetlicy to godz. 7.00 do 17.30. W szkołach podstawowych funkcjonuje świetlica 
z podziałem dla dzieci z klas I-III  i IV-VII. 
 
System finansowego wsparcia uczniów 

System finansowego wspierania uczniów 

Rodzaj pomocy 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Stypendium 
socjalne 

Liczba uczniów 100 89 61 

kwota 144 353 zł 145 581 zł 89 290 zł 

Zasiłek szkolny Liczba 2 3 5 

kwota 1000 zł 1 500 zł 2 900 zł 
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Wyprawka 
szkolna 

Liczba 50 50 - 

kwota 14 340 zł 14 340 - 

Stypendium za 
wyniki w nauce  
i sporcie 

Liczba 
139 154 211 

kwota 19 500 zł 23 726 zł 30 936 zł 

Motywacyjny 
system 
stypendialny 

liczba 
101 100 112 

kwota 76 320 zł 74 520 zł 81 000 zł 
Tabela 17. Liczba uczniów otrzymujących wsparcie finansowe oraz kwota otrzymanego wsparcia. Opracowanie 
własne na podstawie: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Zabierzów w roku szkolnym 
2015/2016; 2016/2017; 207/2018 

Obsługę wyżej wymienionych programów prowadzą Pracownicy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Zabierzowie. 

 

3.1.4 Opieka psychologiczno-pedagogiczna 

Opiekę psychologiczną nad dziećmi w wieku 0-19 lat sprawuje Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna (PPP) w Zabierzowie dotowana przez Starostwo Powiatowe.W ramach zawartego 
porozumienia, gminy Zabierzów, Czernichów i Liszki dofinansowują koszty utrzymania Poradni. 
Poradnia obejmuje swoim działaniem 3 Gminy: Czernichów, Liszki i Zabierzów. 

 

Liczba dzieci z terenu gminy Zabierzów objętych oddziaływaniem terapeutycznym przez PPP  
w Zabierzowie 

Lata Wczesne 
wspomagan-
ie rozwoju 

Terapia 
indywidualna 
psychologi-
czna 

Terapia 
logopedycz-
na 

Terapia 
pedagogicz-
na 

Inne (m.in. 
biofeedback, 
t. integracji 
sensorycznej) 

Razem 

2016 12 22 138 19 25 218 

2017 14 32 132 23 30 236 

2018 21 35 115 15 16 219 
Tabela 18. Liczba dzieci z terenu gminy Zabierzów objętych oddziaływaniem terapeutycznym przez PPP w 
Zabierzowie. Opracowanie własne na podstawie: Raport z działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Zabierzowie związany z realizacją Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zabierzów lata 2016-2018 

Inne działania na rzecz dzieci, rodziców i nauczycieli z terenu gminy Zabierzów 

Rodzaj działania 2016 2017 2018 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 35 14 24 

Liczba rodzin objętych terapią 2 5 17 

Warsztaty dla dzieci 8 15 8 

Prelekcje dla rodziców 6 1 2 

Szkolenia dla nauczycieli (w tym sieci współpracy) 2 5 2 

Konsultacje ws. dzieci (rodzice, nauczyciele, inni 
specjaliści) 

53 49 65 

Imprezy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych 2 2 1 
Tabela 19. Liczba dzieci z terenu gminy Zabierzów objętych oddziaływaniem terapeutycznym przez PPP  
w Zabierzowie. Opracowanie własne na podstawie: Raport z działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Zabierzowie związany z realizacją Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zabierzów lata 2016-2018 
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3.2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie 
Zabierzów 

Celem działania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie oraz prowadzenie działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 
i innym uzależnieniom cywilizacyjnym. Praca Komisji w szczególności skupia się na 
następujących obszarach: 

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych; 
    - Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem 
uzależnienia, a także przemocy; 
    - Prowadzenie profilaktycznej działalności wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej, 
przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. 

3.2.1 Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień 
od alkoholu 

Organizacja pracy Punktu: 

- praca terapeutyczna specjalisty ds. uzależnień z Grupą Trzeźwiejących Alkoholików (1 raz 
w tygodniu przez 4 godziny) 

- praca terapeutyczna psychologa z rodziną dotkniętą problemem uzależnień dzieci i młodzieży 
(1 raz tygodniu przez 3 godziny) 

- praca terapeutyczna psychologa z Grupą Osób Współuzależnionych (1 raz w tygodniu przez 
3 godziny) 

- dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. Zespołu 
motywującego do leczenia, w skład którego wchodzą: psycholog, inspektor Urzędu Gminy, 
pielęgniarka środowiskowa, pracownik GOPS, przedstawiciel Policji. 

 Dyżur osób wymienionych wyżej polega na: przyjmowaniu zgłoszeń o naruszeniu porządku 
publicznego pod wpływem alkoholu, przyjmowaniu rodzin osób uzależnionych zgłaszających 
szkody rodzinne poalkoholowe, motywowaniu  osoby uzależnionej do leczenia odwykowego lub 
uczestnictwa w zajęciach Grupy Trzeźwiejących Alkoholików, przygotowaniu wniosków do sądu 
celem podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu, pomocy w napisaniu 
wniosków o ustalenie świadczeń alimentacyjnych dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, 
wizyt domowych (na życzenie rodzin) celem motywowania osób uzależnionych do leczenia. 

 

Działalność Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla osób i  rodzin z  problemami 
uzależnień od  alkoholu 

  2016 2017 2018 

Liczba godzin otwarcia Punktu  
w miesiącu 

44 44 44 

Liczba pracowników Punktu 6 6 8 

Pomoc osobom 
z problemem 
alkoholowym 

Liczba osób 
139 139 142 

Liczba porad 139 139 142 
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Pomoc 
członkom 
rodziny osoby  
z problemem 
alkoholowym 

Liczba osób 

32 32 34 

Liczba porad 52 52 61 

Pomoc osobom 
doznającym 
przemocy  
w rodzinie 

Liczba osób 
25 25 26 

Liczba porad 63 63 64 

Pomoc osobom 
stosującym 
przemoc 

Liczba osób 25 25 26 

Liczba porad 
25 25 26 

Tabela 20. Działalność Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemami uzależnień 
od alkoholu na terenie gminy Zabierzów. Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z działalności 
samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z lat 2016-2018 

3.2.2 Świetlice środowiskowe 

Funkcjonowanie świetlic środowiskowych ma na celu organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 
w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych. Program działania świetlic jest nastawiony w szczególności na 
promowanie zdrowego stylu życiu, wolnego od uzależnień od substancji psychoaktywnych, jak również 
behawioralnych. 

Na terenie Gminy świetlice środowiskowe o profilu opiekuńczo wychowawczym  funkcjonują 
w następujących sołectwach: Bolechowice, Brzezinka, Niegoszowice, Radwanowice, Szczyglice, 
Nielepice, Kochanów, Kleszczów, Brzoskwinia, Pisary, Kobylany, Brzezie, Więckowice, Burów, Balice, 
Rudawa, Aleksandrowice, Ujazd, Rząska, Karniowice, Zabierzów. 

Świetlice środowiskowe o profilu sportowym funkcjonują w następujących sołectwach: Zabierzów (VIII 
grup wiekowych), w tym: 6 świetlic - piłka nożna, 1 świetlica - koszykówka, 1 świetlica -  siatkówka; 
Rząska (II grupy wiekowe); Zelków (II grupy wiekowe); Rudawa (III grupy wiekowe), Aleksandrowice (II 
grupy wiekowe), Więckowice, Niegoszowice, Bolechowice, Radwanowice (II grupy wiekowe), 
Nielepice. 

Funkcjonowanie świetlic środowiskowych 

 2016 2017 2018 

Liczba placówek 1 23 23 

Liczba uczestników ogółem 

318 520 600 

Liczba uczestników z rodzin 
alkoholowych 

168 168 230 

Liczba wychowawców 1 23 23 
Tabela 21. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie gminy Zabierzów. Opracowanie własne na 
podstawie: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych z lat 2016-2018 

 

3.2  Kultura i organizacja czasu wolnego 

Kulturą oraz organizacją czasu wolnego zajmuje się w szczególności Samorządowe Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Organizuje ono imprezy masowe mające na celu świętowanie 
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ważnych wydarzeń, integrację społeczności lokalnej, pomoc charytatywną, ale również zapewnienie 
rozrywki dla całych rodzin. W 2018 były to m.in.: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
Aniołkowe granie, Wielkanocny Festiwal Rękodzieła, Vivat! Vivat! 3 Maj, Dni Gminy Zabierzów, Gminny 
Dzień Dziecka, liczne pikniki rodzinne w wielu miejscowościach w gminie, Dożynki Gminy Zabierzów, 
Kino Letnie w Zabierzowie, „Zabierzowska Niepodległa” - obchody 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości, Strefa Świętego Mikołaja, Zabierzowska Gwiazdka na Rynku w Zabierzowie. W celu 
ułatwienia mieszkańcom gminy dostępu do kultury organizowano liczne spektakle i koncerty oraz 
działania projektowe, angażujące całe rodziny, wpływające pozytywnie na rozwój dzieci i młodzieży. 

W 2018 SCKiPGZ zrealizowała program Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne 2018. Były to: ETNO-granie na tropie tradycji - cykl innowacyjnych spotkań z żywą tradycją 
lokalną, Na tropie kultury i tradycji Aleksandrowic - w ramach tego projektu zrealizowano m.in. rodziną 
grę terenową, Bolechowice w kalejdoskopie życia - kawiarenka społeczna, Klub Rodzica w Rząsce, 
ZMYŚLny Teatr dla Tyciutkich - projekt składający się warsztatów krawieckich dla rodziców, którzy 
stworzyli instalację teatralną oraz z cyklu 3 warsztatów teatralno-animacyjnych skierowanych do dzieci 
w wieku 1-4 lat. 

Samorządowe Centrum Kultury realizuje również przez cały rok zajęcia dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych mające na celu rozwijanie zainteresowań i talentów. Były to między innymi: zajęcia 
plastyczne, warsztaty ceramiczne, lekcje gry na instrumentach (pianino, gitara, skrzypce, perkusja, 
instrumenty dęte), warsztaty wokalno-aktorskie, zajęcia baletowe, warsztaty fotograficzne, grafika 
komputerowa, Szalone Maszyny (warsztaty krawieckie dla dzieci), Strefa Malucha (zajęcia 
ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z opiekunami). 

Samorządowe Centrum Kultury w Zabierzowie - zajęcia stałe 

 2016 2017 2018 

Dzieci 725 780 805 

Dorośli 222 250 292 

Seniorzy 200 330 400 
Tabela 22. Zajęcia stałe w SCK w Zabierzowie - opracowanie własne na podstawie informacji od dyrektora 
SCKIPGZ
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III. Cele i zadania Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zabierzów na lata 2020 -  2022 

Cel główny: 
Wzmocnienie potencjału rodzin zamieszkujących w gminie Zabierzów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.   

 
 

Cel 
Strategiczny 
I 

Cele operacyjne Zadania Realizatorzy/ 
partnerzy 

Miernik Termin realizacji Źródło finansowania 

W
sp
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o
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n

o
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o

w
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1. Wsparcie rodziny w 
zabezpieczeniu podstawowych 
potrzeb bytowych (świadczenia 
rodzinne, świadczenia 
wychowawcze: 500+) 

Wypłata świadczeń rodzinnych 
Wypłata świadczeń wychowawczych 
(500+) 

GOPS 
 

Liczba świadczeń rodzinnych 
Kwota wydana na 
świadczenia rodzinne 
Liczba świadczeń 
wychowawczych (500+) 
Kwota wydana na 
świadczenia wychowawcze 
(500+) 

Wypłaty w terminach 
określonych w 
decyzjach 
administracyjnych lub 
informacjach o 
przyznaniu 
świadczenia 

Budżet państwa 
 

1. Wspieranie rodziców w 
wypełnianiu zadań 
opiekuńczych wobec dzieci do 
lat 6 

 

Zapewnianie adekwatnej liczby miejsc w 
żłobkach  na terenie gminy 
Zapewnianie adekwatnej liczby miejsc w  
przedszkolach na terenie gminy 

GZEAS Liczba dzieci w wieku do lat 3 
korzystających z usług 
opiekuńczych żłobka 
Liczba dzieci w wieku 3-6 lat 
korzystających z usług 
opiekuńczych przedszkola 

Praca ciągła Budżet państwa/Budżet 
gminy 
 

2. Wspieranie rodzin 
wielodzietnych 

Karta Dużej Rodziny 
Zabierzowska Karta Dużej Rodziny 

GOPS Liczba wydanych Kart Dużej 
Rodziny 
Liczba rodzin posiadających 
KDR 
Liczba placówek biorących 
udział w programie 
Zabierzowskiej Karty Dużej 
Rodziny 

Praca ciągła Budżet państwa/Budżet 
gminy 
 

3. Podnoszenie umiejętności  
w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego i zarządzania 
budżetem 

Wsparcie pracownika socjalnego 
Wsparcie asystenta rodziny 

GOPS 
 

Liczba rodzin objętych pracą 
socjalną 
Liczba rodzin korzystających  
z usług asystenta rodziny 

Zgodnie z planem 
pracy z rodziną 

Budżet gminy 
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4. Współfinansowanie pobytu 
dzieci w pieczy zastępczej 

 Przekazanie środków organizatorom 
pieczy zastępczej 

GOPS Liczba dzieci, którym gmina 
współfinansuje pobyt  
w pieczy zastępczej 
Kwota dofinansowania 

Płatności w terminach 
określonych przez 
organizatorów pieczy 
zastępczej 

Budżet gminy 

5. Pomoc finansowa dla dzieci  
i młodzieży w formie 
stypendiów 

 

Wypłata stypendiów GZEAS Liczba dzieci objętych 
pomocą 
Kwota przeznaczona na 
stypendia 

Wypłaty w terminach 
określonych  
w decyzjach 
administracyjnych 

Budżet państwa/Budżet 
gminy 

6. Objęcie dożywianiem uczniów Organizacja dożywiania uczniów  
w szkołach 
Finansowanie obiadów w szkołach 

GZEAS 
GOPS 

Liczba uczniów 
korzystających z dożywiania 
organizowanego w szkołach 
Liczba dzieci, którym 
dożywianie finansuje GOPS 
Kwota dofinansowania 

Rok szkolny Budżet państwa/Budżet 
gminy 

7. Organizacja wypoczynku 
zimowego i letniego dzieci  
i młodzieży 

Organizacja półkolonii w świetlicach 
środowiskowych 
Organizacja półkolonii w domu kultury 
 

GKRPA 
 
SCKiPGZ 
 

Liczba dzieci biorących udział 
w półkoloniach w świetlicach 
środowiskowych 
Liczba dzieci biorących udział 
w półkoloniach w domu 
kultury 

Okres ferii zimowych 
oraz wakacji letnich 

 
Budżet gminy 
 
 
 

Cel 
strategiczny
II. 

Cele operacyjne Zadania Realizatorzy/ 
partnerzy 

Miernik Termin realizacji Źródło finansowania 

1. Zapewnienie wsparcia rodzinom 
przeżywającym trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych 

Wsparcie pracownika socjalnego 
Wsparcie asystenta rodziny 
 
Wsparcie kuratora rodzinnego 

GOPS 
 

 
Kuratorzy rodzinni 

Liczba rodzin objętych pracą 
socjalną 
Liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta rodziny 
Liczba rodzin objętych 
wsparciem kuratora 

Praca ciągła Budżet państwa/Budżet 
gminy 

2. Wspieranie rodziny w której 
występują trudności rozwojowe, 
edukacyjne, wychowawcze 

 
Terapia psychologiczna, pedagogiczna, 
logopedyczna w PPP 
 
 
 
Wsparcie asystenta rodziny 

PPP 
 
 
 
 

GOPS 

Liczba dzieci objętych terapią 
psychologiczną 
Liczba dzieci objętych terapią 
pedagogiczną 
Liczba dzieci objętych terapią 
logopedyczną 
Liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta rodziny 

Praca ciągła Budżet państwa/Budżet 
gminy 

3. Zapewnienie pomocy rodzinom, w 
których występuje zjawisko 
przemocy 

Poradnictwo specjalistyczne w ramach 
Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy 

GOPS 
Policja 
Szkoły 

Liczba osób korzystających  
z porad 
Liczba porad 

Praca ciągła Budżet państwa/Budżet 
gminy 
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dla Osób Dotkniętych Przemocą w 
Rodzinie 
Procedura Niebieskiej Karty 
Wizyty kuratorów 

Służba zdrowia 
Kuratorzy rodzinni 

Liczba założonych Niebieskich 
Kart 
Liczba wizyt kuratorów 

4. Zapewnienie pomocy rodzinom, w 
których występuje problem z 
uzależnieniami 

Poradnictwo specjalistyczne w ramach  
Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla 
osób i rodzin z problemami uzależnień 
od alkoholu 
Grupy terapeutyczne dla osób 
uzależnionych 
Grupy wsparcia dla członków rodzin 
Wsparcie pracownika socjalnego 
Wsparcie asystenta rodziny 
Wizyty kuratorów 

GKRPA 
 
 
 
 
 

GOPS 
 
 

Kuratorzy rodzinni 

Liczba osób korzystających z 
porad 
Liczba porad 
Liczba uczestników grupy 
wsparcia 
Liczba rodzin objętych pracą 
socjalną 
 
Liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta rodziny 
 
Liczba wizyt kuratorów 

Praca ciągła Budżet państwa/Budżet 
gminy 

5. Wsparcie rodzin borykających się z 
problemem niepełnosprawności lub 
przewlekłej choroby 

Wsparcie pracownika socjalnego 
Wsparcie asystenta rodziny 
Organizowanie usług opiekuńczych 
Organizowanie specjalistycznych usług 
opiekuńczych 
Organizacja kształcenia specjalnego i 
wczesnego wspomagania rozwoju 

GOPS 
PPP 

Liczba rodzin objętych 
wsparciem pracownika 
socjalnego 
Liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta rodziny 
Liczba osób objętych 
usługami opiekuńczymi 
Liczba osób objętych 
specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi 
Kwota wydana na usługi 
opiekuńcze 
Kwota wydana na 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 
Liczba orzeczeń o kształceniu 
specjalnym 
Liczba dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem 
rozwoju 

Praca ciągła Budżet państwa/Budżet 
gminy 

6. Zapewnienie dostępu do 
poradnictwa specjalistycznego w 
sytuacjach kryzysowych 

Organizacja poradnictwa 
psychologicznego indywidualnego 
Organizacja poradnictwa 
psychologicznego zbiorowego - grupy 
wsparcia 

GOPS Liczba osób korzystających z 
poradnictwa 
psychologicznego 
indywidualnego 

Praca ciągła Budżet gminy 
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Organizacja poradnictwa prawnego 
Mediacje rodzinne 

Liczba psychologicznych 
porad indywidualnych 
Liczba osób biorących udział 
w grupach wsparcia 
Liczba osób korzystających  
z poradnictwa prawnego 
Liczba porad prawnych 
Liczba mediacji rodzinnych 
 

Cel 
strate-

giczny.III. 

Cele operacyjne Zadania Realizatorzy/ 
partnerzy 

Mierniki Termin realizacji Źródło finansowania 
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1. Realizacja programów profilaktycz-
nych kierowanych do dzieci i mło-
dzieży 

Realizacja programów w szkołach 
Realizacja programów przez policję: 
Bezpieczna droga do szkoły 
Widoczny pierwszoklasista 
Bezpieczne ferie 
Bezpieczne wakacje 
Bezpiecznie nad wodą 
Cyberzagrożenia w sieci 
Narkotyki i dopalacze zabijają 

GZEAS  
Komisariat Policji w Za-

bierzowie 

Liczba programów zrealizo-
wanych w szkołach 
Liczba spotkań  
Liczba uczestników 

Zadania ciągłe Budżet gminy 

2. Wzrost świadomości i kompetencji 
rodziców w zakresie prawidłowego 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych i wspierania rozwoju 

 Spotkania i prelekcje dla rodziców  reali-
zowane w ramach Strefy Rodzica 
Prowadzenie strony internetowej 
https://rodzina.zabierzow.org.pl/ 

GOPS 
PPP 

SCKiPGZ 

Liczba spotkań  
Liczba uczestników 
Liczba artykułów opublikowa-
nych na stronie internetowej 

Zadanie ciągłe Budżet gminy 

3. Wspieranie dzieci i młodzieży w za-
kresie kształtowania stylu życia słu-
żącego prawidłowemu rozwojowi 

Działalność świetlic środowiskowych 
Warsztaty dla dzieci w poradni i w szko-
łach 

GKRPA 
 

PPP 

Liczba dzieci uczęszczających 
do świetlic środowiskowych 
Liczba dzieci biorących udział 
w warsztatach 
 

Zadanie ciągłe Budżet gminy 

4. Wspieranie rozwoju dzieci, mło-
dzieży i całych rodzin poprzez korzy-
stanie z oferty kulturalnej edukacyj-
nej, rozwojowej, sportowej 

Działalność świetlic środowiskowych  
o profilu sportowym 
Organizacja zajęć i warsztatów dla dzieci  
i młodzieży 

GKRPA 
SCKiPGZ 

Liczba dzieci uczęszczających 
do świetlic środowiskowych  
o profilu sportowym 
Liczba dzieci uczęszczających 
na zajęcia w domu kultury 
 
 
 

Zadanie ciągłe Budżet gminy 
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Cel 
strate-

giczny.IV. 

Cele operacyjne Zadania Realizatorzy/ 
partnerzy 

Mierniki Termin realizacji Źródło finansowania 
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1. Współpraca jednostek w zakresie 
programów profilaktycznych 

Konsultacje wzajemne dotyczące przygo-
towywanych programów 

UG, GOPS, GZEAS, 
GKRPA, PPP 

Liczba konsultacji Zgodnie z kalenda-
rzem poszczególnych 
programów 

Budżet gminy 

2. Interdysplinarna współpraca pod-
miotów pracujących na rzecz ro-
dziny w kryzysie  

Tworzenie zespołów interdysplinarnych 
Organizowanie grup roboczych 
Uczestnictwo w pracy zespołów dot. 
oceny sytuacji dziecka przebywającego  
w pieczy zastępczej, 

GOPS  
GKRPA 

PPP 
Policja 

Pedagodzy szkolni 
Kuratorzy rodzinni 

Liczba spotkań zespołów in-
terdyscyplinarnych 
Liczba spotkań grup robo-
czych 
Liczba spotkań zespołów dot. 
oceny sytuacji dziecka prze-
bywającego w pieczy zastęp-
czej, 

Zadanie ciągłe Budżet gminy 

3. Interdysplinarna współpraca pod-
miotów pracujących na rzecz działań 
profilaktycznych w zakresie prawi-
dłowego funkcjonowania rodziny 

Spotkania zespołu biorącego udział  
w realizacji Strefy Rodzica 
 

GOPS 
PPP 

SCKiPGZ 

Liczba spotkań zespołu  Budżet gminy 

4. Wzrost kompetencji pracowników 
zaangażowanych w realizację Pro-
gramu 

Uczestnictwo asystentów rodziny  
w spotkaniach sieci współpracy pedago-
gów 
Szkolenia 
Superwizje 

               GOPS  
GKRPA 

PPP 
SCKiPGZ 
GZEAS 

Liczba wspólnych spotkań 
Liczba szkoleń 
Liczba superwizji 

 Budżet gminy 
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IV. Monitoring i ewaluacja Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 
Zabierzów na lata 2020 -  2022 

Cele ewaluacji: 

Ocena skuteczności oddziaływań podejmowanych przez instytucje pomocowe w związku 
z realizacją zadań własnych wpisujących się w proces wspierania rodzin. 

Ewaluacja będzie miała głównie funkcję formatywną, jej wyniki służyć będą podejmowaniu 
decyzji przy wyborze najskuteczniejszych sposobów oddziaływania, przyczyniających się do wzrostu 
skuteczności w procesie wspierania rodzin z trudnościami w wypełnianiu swojej roli opiekuńczo-
wychowawczej. 

 
Obszary badawcze dla ewaluacji: 

Metody i formy działań podejmowanych przez instytucje zaangażowane, zgodnie ze statutem, 
w ramach zadań własnych w proces wspierania rodziny w związku z realizacją Programu. 

Okresy ewaluacji: 

Przewiduje się przeprowadzanie ewaluacji cząstkowych na końcu każdego roku realizacji 
Programu w powiązaniu z okresami sprawozdawczości poszczególnych instytucji i harmonogramem 
monitoringu. Ewaluacja końcowa będzie przeprowadzona po zakończonym okresie realizacji 
Programu. 

Metody ewaluacji: 

 metody ilościowe: analizy statystyczne, analizy finansowe, 

 metody jakościowe: analiza dokumentacji, sprawozdania merytoryczne. 
 

Proces monitorowania będzie obejmować: 

 badanie i analizowanie wskaźników dla poszczególnych celów Programu, 

 określenie rodzaju danych i okresów ich gromadzenia, 

 wyznaczenie jednostek i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie, przetwarzanie 
i udostępnianie poszczególnych grup wskaźników, 

 koordynowanie procesu monitorowania i tworzenie sprawozdań. 
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Plan monitoringu i ewaluacji 
Cel strategiczny I: Wsparcie rodzin w zaspokojeniu potrzeb socjalno-bytowych 

Cele operacyjne Koordynator Instytucje 
sprawozdające 

Mierniki Okresy 
raportowania 

Narzędzie 
monitoringu 

Wsparcie rodziny w zabezpieczeniu podstawowych 
potrzeb bytowych (świadczenia rodzinne, świadczenia 
wychowawcze: 500+) 

GOPS GOPS Liczba świadczeń rodzinnych Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

 

Kwota wydana na świadczenia rodzinne 

Liczba świadczeń wychowawczych (500+) 

Kwota wydana na świadczenia wychowawcze 
(500+) 

Wspieranie rodziców w wypełnianiu zadań 
opiekuńczych wobec dzieci do lat 6 

 

GZEAS GZEAS Liczba dzieci w wieku do lat 3 korzystających  
z usług opiekuńczych żłobka 

Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne Liczba dzieci w wieku 3-6 lat korzystających  

z usług opiekuńczych przedszkola 

Wspieranie rodzin wielodzietnych GOPS GOPS Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Liczba rodzin posiadających KDR 

Liczba placówek biorących udział w programie 
Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny 

Podnoszenie umiejętności w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem 

GOPS GOPS Liczba rodzin objętych pracą socjalną Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta 
rodziny 

Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej GOPS GOPS Liczba dzieci, którym gmina współfinansuje 
pobyt w pieczy zastępczej 

Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne Kwota dofinansowania 

Pomoc finansowa dla dzieci i młodzieży w formie 
stypendiów 

GZEAS GZEAS Liczba dzieci objętych pomocą stypendialną Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Kwota przeznaczona na stypendia 

Objęcie uczniów  dożywianiem GZEAS GZEAS Liczba uczniów korzystających z dożywiania 
organizowanego w szkołach 
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GOPS Liczba dzieci, którym dożywianie finansuje GOPS Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Kwota dofinansowania 

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci  
i młodzieży 

GKRPA GKRPA Liczba dzieci biorących udział w półkoloniach w  
świetlicach środowiskowych 

Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

SCKiPGZ Liczba dzieci biorących udział w półkoloniach  
w domu kultury 

Cel strategiczny II: Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych 

Cele operacyjne Koordynator Instytucje 
sprawozdające 

Mierniki Okresy 
raportowania 

Narzędzie 
monitoringu 

Zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych 

GOPS GOPS 
 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny 

II Zespół 
Kuratorskiej 
Służby Sądowej 
przy Sądzie 
Rejonowym dla 
Krakowa-
Krowodrzy 

Liczba rodzin objętych wsparciem kuratora 

Wspieranie rodziny, w której występują trudności 
rozwojowe, edukacyjne, wychowawcze 

PPP PPP Liczba dzieci objętych terapią psychologiczną Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Liczba dzieci objętych terapią pedagogiczną 

Liczba dzieci objętych terapią logopedyczną 

GOPS Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny 

Zapewnienie pomocy rodzinom, w których występuje 
zjawisko przemocy 

GOPS GOPS Liczba osób korzystających z porad Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Liczba porad 

Liczba założonych Niebieskich Kart 

II Zespół 
Kuratorskiej 
Służby Sądowej 
przy Sądzie 
Rejonowym dla 

Liczba wizyt kuratorów 
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Krakowa-
Krowodrzy 

Zapewnienie pomocy rodzinom, w których występuje 
problem z uzależnieniami 

GKRPA GKRPA Liczba osób korzystających z porad w ramach  
Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla osób 
i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu 

Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Liczba porad w Punkcie 

Liczba uczestników grupy wsparcia 

GOPS Liczba rodzin objętych pracą socjalną 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny 

II Zespół 
Kuratorskiej 
Służby Sądowej 
przy Sądzie 
Rejonowym dla 
Krakowa-
Krowodrzy 

Liczba wizyt kuratorów 

Wsparcie rodzin borykających się z problemem 
niepełnosprawności lub przewlekłej choroby 

GOPS GOPS Liczba rodzin objętych wsparciem pracownika 
socjalnego 

Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi 

Kwota wydana na usługi opiekuńcze 

Kwota wydana na specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

PPP Liczba orzeczeń o kształceniu specjalnym 

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju 
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Zapewnienie dostępu do poradnictwa 
specjalistycznego w sytuacjach kryzysowych 

GOPS GOPS Liczba osób korzystających z poradnictwa 
psychologicznego indywidualnego 

Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne Liczba psychologicznych porad indywidualnych 

Liczba osób biorących udział w grupach wsparcia 

Liczba osób korzystających z poradnictwa 
prawnego 

Liczba porad prawnych 

Liczba mediacji rodzinnych 

Cel strategiczny III: Działania profilaktyczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zdrowia psychofizycznego dzieci i młodzieży 
 

Cel operacyjny Koordynator Instytucje 
sprawozdające 

Mierniki Okresy 
raportowania 

Narzędzia 
monitoringu 

Realizacja programów profilaktycznych kierowanych 
do dzieci i młodzieży 

GZEAS GZEAS Liczba programów zrealizowanych w szkołach Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Komenda Policji w 
Zabierzowie 

Liczba spotkań w ramach wszystkich programów 

Liczba uczestników wszystkich programów 

Wzrost świadomości i kompetencji rodziców w 
zakresie prawidłowego wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych i wspierania rozwoju 

GOPS GOPS Liczba spotkań w ramach Strefy Rodzica Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Liczba uczestników spotkań Strefy Rodzica 

Liczba artykułów opublikowanych na stronie 
internetowej 

Wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania 
stylu życia służącego prawidłowemu rozwojowi 

PPP GKRPA Liczba dzieci uczęszczających do świetlic 
środowiskowych 

Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

PPP Liczba dzieci biorących udział w warsztatach 
realizowanych przez pracowników PPP 

Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i całych rodzin 
poprzez korzystanie z oferty kulturalnej, edukacyjnej, 
rozwojowej i sportowej 

SCKiPGZ GKRPA Liczba dzieci uczęszczających do świetlic 
środowiskowych o profilu sportowym 

Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

SCKiPGZ Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia w domu 
kultury 
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Cel strategiczny IV: Poprawa jakości współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny 

Cel operacyjny Koordynator Instytucje 
sprawozdające 

Mierniki Okresy 
raportowania 

Narzędzia 
monitoringu 

Współpraca jednostek w zakresie programów 
profilaktycznych 

GOPS  liczba konsultacji Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Interdyscyplinarna współpraca podmiotów 
pracujących na rzecz rodziny w kryzysie 

GOPS GOPS Liczba spotkań zespołów interdyscyplinarnych Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Liczba spotkań grup roboczych 

Liczba spotkań zespołów dot. oceny sytuacji 
dziecka przebywającego w pieczy zastępczej 

Interdyscyplinarna współpraca podmiotów 
pracujących na rzecz działań profilaktycznych w 
zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny 

GOPS GOPS Liczba spotkań zespołu biorącego udział w 
realizacji Strefy Rodzica 

Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne 

Wzrost kompetencji pracowników zaangażowanych w 
realizację Programu 

GOPS  Liczba wspólnych spotkań asystentów i 
pedagogów  w ramach sieci współpracy 

Koniec roku 
budżetowego 

dane 
statystyczne, 
sprawozdania 
roczne Liczba szkoleń 

Liczba superwizji 

 

Id: A542E718-5177-4663-AD1C-003F36A9BB45. Uchwalony Strona 31




