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Wstęp.  
 
Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2013-2015 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna nr XXVIII/286/13 

z dnia 31 stycznia 2013 roku.  

Program zakładał sporządzenie w roku 2016 końcowego sprawozdania z jego realizacji w latach 2013 – 2015. 

Program adresowany był do wszystkich rodzin wychowujących dzieci, a w szczególności do rodzin przeżywających trudności w wychowaniu 

i opiece nad dziećmi. 

Głównym celem Programu było stworzenie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin w Cieszynie, pozwalającego na zapewnienie 

dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków rozwoju i wychowania w środowisku rodzinnym. 

Realizatorami Programu były między innymi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobki Miejskie, przedszkola, szkoły, Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o., Biblioteka Miejska, Straż Miejska, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Cieszyński Ośrodek 

Kultury „Dom Narodowy” . 

W realizację zadań, wynikających z Programu, zaangażowane były także organizacje pozarządowe takie, jak: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Cieszynie, Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

„Nasze Dzieci”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, a także kościoły i związki wyznaniowe. 
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Cel główny: Stworzenie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin w Cieszynie pozwalającego na zapewnienie dzieciom i młodzieży 
bezpiecznych warunków rozwoju i wychowania w środowisku rodzinnym. 

Cel szczegółowy 1. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Zadania Wskaźniki 
Źródła finansowania 

zadania 
 

1. Zapewnienie miejsc dla 
dzieci w żłobkach 
i przedszkolach. 

 
W latach 2013 – 2015 Żłobki Miejskie w Cieszynie dysponowały 220 miejscami. 30 z nich to miejsca 
nowo utworzone w 2013 roku w ramach dotacji Wojewody Śląskiego. 
Z opieki w żłobkach publicznych skorzystało odpowiednio: 
- w 2013 roku – 280 dzieci, 
- w 2014 roku – 305 dzieci, 
- w 2015 roku – 324 dzieci. 

 
 Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
 

 
W 2013 roku zapewniono 829 miejsc w przedszkolach publicznych, 566 w przedszkolach 
niepublicznych. Opieką objętych było 1688 dzieci. 

 
W 2014 roku zapewniono 829 miejsc w przedszkolach publicznych, 624 w przedszkolach 
niepublicznych. Opieką objętych było 1839 dzieci. 

 
W 2015 roku zapewniono 824 miejsca w przedszkolach publicznych, 698 w przedszkolach 
niepublicznych. Opieką objętych było 1905 dzieci. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn, budżetu 
państwa oraz opłat 
rodziców za 
świadczone usługi. 
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2. Promowanie i wspieranie 

działań na rzecz 
wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci 
i młodzieży. 

 
 
 

 
W latach 2013 – 2015, w ramach realizacji Programu podejmowane były działania na rzecz 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Oferta zajęć była systematycznie poszerzana 
i dostosowywana do potrzeb edukacyjnych osób objętych wsparciem. Z uwagi na dużą 
różnorodność oraz zmienność oferty zajęć, dane z poszczególnych lat realizacji Programu są  
nieporównywalne. Szczegółowe informacje na temat zajęć realizowanych w poszczególnych latach 
zamieszczone zostały w sprawozdaniach rocznych. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn oraz budżetu 
państwa. 

 
3. Organizowanie oraz 

współfinansowanie 
wypoczynku zimowego 
i letniego dla dzieci 
i młodzieży. 

 
W latach 2013 – 2015, w ramach realizacji Programu organizowany był wypoczynek letni przez 
szkoły, organizacje pozarządowe, Bibliotekę Miejską, MOSiR, COK „Dom Narodowy“. Oferta zajęć 
była systematycznie poszerzana i dostosowywana do potrzeb dzieci i młodzieży objętych 
wsparciem. Z uwagi na dużą różnorodność oraz zmienność oferty zajęć, dane z poszczególnych lat 
realizacji Programu są nieporównywalne. Szczegółowe informacje na temat zajęć realizowanych 
w poszczególnych latach zamieszczone zostały w sprawozdaniach rocznych. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
 
 
 
 

 
4. Organizowanie oraz 

rozwój ofert 
ogólnodostępnych zajęć 
pozalekcyjnych/pozaszkol- 

       nych w bibliotekach,   
       szkołach, klubach, w tym  
       klubach sportowych. 

 
W latach 2013 – 2015, w ramach realizacji Programu organizowane były ogólnodostępne zajęcia 
pozalekcyjne. W szkołach podstawowych i gimnazjach odbywały się zajęcia pozalekcyjne w ramach 
godzin „kartowych”. Zajęcia organizowane były również przez Bibliotekę Miejską, MOSiR, COK  
„Dom Narodowy” oraz Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Oferta zajęć była 
systematycznie poszerzana i dostosowywana do potrzeb uczestników zajęć. Szczegółowe 
informacje nt. zajęć realizowanych w poszczególnych latach zamieszczone zostały 
w sprawozdaniach rocznych. 

 
Finansowane ze 
środków własnych 
gminy Cieszyn. 
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5. Promowanie aktywności 

młodego pokolenia 
poprzez wspieranie idei 
wolontariatu oraz 
wyłanianie liderów 
młodzieżowych. 

 
W 2013 roku w ramach Punktu Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
realizowanych było pięć programów wolontariackich. 
Program „Ziomek” skierowany był do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. 
Uczestniczyło w nim 6 wolontariuszy. 
Program „Douczanie”, obejmujący wsparciem w nauce uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Uczestniczyło w nim 27 wolontariuszy. 
Program „Junior” skierowany był do dzieci młodszych, polegał na spędzaniu z dziećmi czasu 
na wspólnej zabawie. Uczestniczyło w nim 25 wolontariuszy.  
W „Wolontariat Akcyjny” włączało się aktywnie 35 osób. 
Program „Grupa Szpitalna” -  40 wolontariuszy prowadziło 2 razy w tygodniu zajęcia z dziećmi na 
oddziale pediatrii Szpitala Śląskiego w Cieszynie. 
 
W 2014 roku, w ramach Punktu Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
realizowane były cztery programy wolontariackie. 
Program „Ziomek” - uczestniczyło w nim 12 wolontariuszy. 
Program „Douczanie” - uczestniczyło w nim 35 wolontariuszy. 
Program „Junior” - uczestniczyło w nim 28 wolontariuszy.  
W „Wolontariat Akcyjny” włączało się aktywnie 45 osób. 
 
W 2015 roku w ramach Punktu Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
realizowane były cztery programy wolontariackie. 
Program „Ziomek” - uczestniczyło w nim 9 wolontariuszy. 
Program „Douczanie” - uczestniczyło w nim 32 wolontariuszy. 
Program „Junior” - uczestniczyło w nim 21 wolontariuszy.  
W „Wolontariat Akcyjny” włączało się aktywnie 45 osób. 
 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
 

 
6. Wzmacnianie rodzin 
poprzez rozwój poradnictwa 
rodzinnego oraz 
upowszechnianie dostępności 

 
W 2013 roku, w ramach poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej „Być Razem” skorzystało: 
- około 500 osób z poradnictwa prawnego, 
- ponad 350 osób z poradnictwa psychologicznego, 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn w ramach 
GPPiRPA oraz PN oraz 
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do specjalistów pracujących 
z rodziną. 
 

- 71 osób z poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych 
oraz osób współuzależnionych, 
- 12 osób z grupy wsparcia dla rodziców. 
 
W 2014 roku, w ramach poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej „Być Razem” skorzystało: 
- około 800 osób z poradnictwa prawnego, 
- ponad 440 osób z poradnictwa psychologicznego, 
- 115 osób z poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych 
oraz osób współuzależnionych, 
- 22 osoby grupy wsparcia dla rodziców. 
 
W 2015 roku, w ramach poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej „Być Razem” skorzystało: 
- około 1.200 osób z poradnictwa prawnego, 
- ponad 400 osób z poradnictwa psychologicznego, 
- 113 osób z poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych 
oraz osób współuzależnionych, 
- 18 osób z grupy wsparcia dla rodziców. 

Fundacji „Dzieci 
Niczyje” . 
 
 
 

 
W 2013 roku 70 rodzin z dziećmi skorzystało z poradnictwa pracownika socjalnego MOPS 
w zakresie radzenia sobie z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. 
Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 87 osób, a z poradnictwa prawnego skorzystało 198 
osób. 
W 2014 roku 80 rodzin z dziećmi skorzystało z poradnictwa pracownika socjalnego MOPS 
w zakresie radzenia sobie z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. 
Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 59 osób, a z poradnictwa prawnego skorzystało 90 
osób. 
W 2015 roku 96 rodzin z dziećmi skorzystało z poradnictwa pracownika socjalnego MOPS 
w zakresie radzenia sobie z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. 
Z  poradnictwa psychologicznego skorzystało 60 osób, a z poradnictwa prawnego skorzystało 113 
osób. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
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7. Inicjowanie współpracy 
jednostek samorządu 
terytorialnego, kościołów 
i związków wyznaniowych oraz 
organizacji pozarządowych 
w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej. 
 

 
W latach 2013 – 2015, w ramach realizacji Programu, gmina Cieszyn współpracowała z powiatem 
cieszyńskim w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego. Powiat udzielał gminie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej.  
Zadanie realizowane było przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Cieszynie, 
które prowadziło 5 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych oraz Świetlicę Środowiskową 
„Przytulisko”. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn oraz powiatu 
cieszyńskiego. 

 
Na zlecenie gminy, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” realizowało „Kompleksowy 
program reintegracji kobiet samotnie wychowujących dzieci i spodziewających się dziecka, 
w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 

 
8. Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
poprzez rozwój placówek 
wsparcia dziennego. 

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Odział Powiatowy w Cieszynie, na zlecenie gminy Cieszyn 
prowadziło 6 placówek wsparcia dziennego – 5 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych 
i Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. W placówkach tych realizowany był program 
socjoterapeutyczno- edukacyjny. 
Z oferty placówek skorzystało w 2013 roku - 145 dzieci, w 2014 roku - 143 dzieci, a w 2015 roku 
- 130 dzieci. 
 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn w ramach 
GPPiRPA oraz PN oraz 
budżetu powiatu 
cieszyńskiego. 

 
9.Realizacja programów 
profilaktycznych 
i edukacyjnych. 

 
Programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane i finansowane były w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
Miasta Cieszyna. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizował dla dzieci i młodzieży programy 
profilaktyczne i edukacyjne, które realizowane były w różnych formach: warsztatów, wykładów, 
prelekcji. Obejmowały one m.in.: uczenie dzieci umiejętności radzenia sobie z trudnościami, 
podnoszenie  samooceny,  uczenie  opierania  się  presji, podejmowania zachowań ryzykownych, 
niektóre skupiały się na informowaniu o szkodliwości używania środków psychoaktywnych. 
Szczegółowa informacja o zrealizowanych programach umieszczona jest w raportach z realizacji 
GPPiRPA oraz PN za rok 2013, 2014, 2015. 
Ponadto, szkoły tworzyły i realizowały we własnym zakresie tzw. szkolne programy profilaktyki oraz 
szkolne programy wychowawcze. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn oraz GPPiRPA 
oraz PN. 
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Cel szczegółowy 2. Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji funkcji rodzin. 
 

Zadania 
 

Wskaźniki 
 

Źródła finansowania 
zadania 

 
1.Udzielanie rodzinom 
będącym w trudnej sytuacji 
materialnej pomocy w formie 
świadczeń rodzinnych. 
 

 
W roku 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie wypłacił 15.290 pojedynczych 
świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego na dziecko, w tym 5.076 zasiłków na dziecko do ukończenia 
5 roku życia, 9.205 świadczeń na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż. do ukończenia 18 r.ż., 999 
świadczeń dla osób w wieku 18-21 lat oraz 10 świadczeń dla osób 21-24 lat. 
Wypłacono także 6.079 pojedynczych dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym 109 dodatków 
z tytułu urodzenia się dziecka, 728 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 
688 z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz 1.190 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego. Wypłacono również 125 świadczeń z tytułu nauki poza miejscem 
zamieszkania, a także 2.367 świadczeń z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 
Łączny koszt wypłaconych zasiłków rodzinnych wyniósł w 2013 roku 1.482.608,00 zł, dodatki 
do zasiłków rodzinnych pochłonęły dodatkowo kwotę 885.940,00 zł. 
Ośrodek wypłacił także 265 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka. Wartość tych 
świadczeń wyniosła 265.000,00 zł. 
 
W roku 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie wypłacił 13.602 pojedynczych 
świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego na dziecko, w tym 4.228 zasiłków na dziecko do ukończenia 
5 roku życia, 8578 świadczeń na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż. do ukończenia 18 r.ż., 729 
świadczeń dla osób w wieku 18-21 lat oraz 4 świadczeń dla osób 21-24 lat. 
Wypłacono także 5.441 pojedynczych dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym 98 dodatków 
z tytułu urodzenia się dziecka, 529 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 
562 z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz 1.124 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego. Wypłacono również 95 świadczeń z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania 
a także 2.157 świadczeń z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Łączny koszt 
wypłaconych zasiłków rodzinnych wyniósł w 2015 roku 1.326.364,00 zł, dodatki do zasiłków 
rodzinnych pochłonęły dodatkowo kwotę 753.808,00 zł. 
Ośrodek wypłacił także 283 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wartość tych 
świadczeń wyniosła 283.000,00 zł. 

 
Finansowane ze 
środków z budżetu 
państwa 
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W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie wypłacił 13.378 pojedynczych 
świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego na dziecko w tym 4.217 zasiłków na dziecko do ukończenia 
5 roku życia, 8.435 świadczeń na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż. do ukończenia 18 r.ż., 714 
świadczeń dla osób w wieku 18-21 lat oraz 12 świadczeń dla osób 21-24 lat. 
Wypłacono także 5.508 pojedynczych dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym 94 dodatki z tytułu 
urodzenia się dziecka, 613 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 542 
z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz 1147 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego. Wypłacono również 105 świadczeń z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania 
a także 2.228 świadczeń z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 
Łączny koszt wypłaconych zasiłków rodzinnych wyniósł w 2015 roku 1.326.399,00 zł, dodatki 
do zasiłków rodzinnych pochłonęły dodatkowo kwotę 789.028,00 zł. 
Ośrodek wypłacił także 267 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka. Wartość tych 
świadczeń wyniosła 267.000,00 zł. 
 

 
2.Zapewnienie rodzinom 
(zwłaszcza dzieciom i 
młodzieży z rodzin ubogich) 
pomocy w formie gorącego 
posiłku. 
Rozwój bazy żywieniowej. 

 
W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansował żywienie dla 403 dzieci. Dodatkowo 
64 dzieci dożywianych było na wniosek dyrektora placówki, bez konieczności wydania decyzji.  
MOPS finansował żywienie w 26 placówkach na terenie gminy oraz w 10 placówkach poza terenem 
gminy Cieszyn, dla dzieci z Cieszyna. 
 
W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu osłonowego „Pomoc dla 
mieszkańców Gminy Cieszyn w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” finansował żywienie dla 
382 dzieci. Dodatkowo 57 dzieci dożywianych było na wniosek dyrektora placówki, bez 
konieczności wydania decyzji.  
MOPS finansował żywienie w 30 placówkach na terenie gminy. 
 
W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu osłonowego „Pomoc dla 
mieszkańców Gminy Cieszyn w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” finansował żywienie  dla 
281 dzieci. Dodatkowo 76 dzieci dożywianych było na wniosek dyrektora placówki, bez 
konieczności wydania decyzji.  
MOPS finansował żywienie w 27 placówkach na terenie gminy oraz  w 3 placówkach poza terenem 

 
Finansowane 
z budżetu państwa, ze 
środków gminy 
Cieszyn, opłat 
rodziców, sponsorów. 
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gminy Cieszyn. 
 
Szkoły pozyskały również sponsorów, traktując kwestie zapewnienia gorącego posiłku dzieciom, 
jako sprawę priorytetową. Posiłki dla dzieci z najuboższych rodzin finansowane były również przez 
Parafię Ewangelicko-Augsburską, Parafię św. Elżbiety Węgierskiej, Fundację „Łatka” w ramach 
Programu „Łatka na głodny brzuszek”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy 
w Cieszynie, Rady Rodziców oraz sponsorów. 
 

 
3.Udzielanie dzieciom 
i młodzieży stypendiów 
o charakterze socjalnym oraz 
naukowym. 
 

 
W 2013 roku pomocą w formie stypendiów objętych było 536 uczniów.  
Stypendia socjalne uzyskało 259 uczniów, zasiłki szkolne 8 uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę 
200.681,87 zł (z czego 160.545,50 zł z dotacji i 40.136,37 zł ze środków własnych). 
Stypendia naukowe otrzymało 269 uczniów.  
 
W 2014 roku pomocą w formie stypendiów objętych było 747 uczniów.  
Stypendia socjalne uzyskało 274 uczniów, zasiłki szkolne 10 uczniów. Na ten cel wydatkowano 
kwotę 229.925,92 zł (z czego 179.800,00 zł z dotacji i 50.125,92zł ze środków własnych). 
Stypendia naukowe otrzymało 463 uczniów, a 1 uczeń otrzymał stypendium z EFS. 
 
W 2015 roku pomocą w formie stypendiów objętych było 861 uczniów.  
Stypendia socjalne uzyskało 266 uczniów, zasiłki szkolne 3 uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę 
230.482,00 zł (z czego 184.385,60 zł z dotacji i 46.096,40 zł ze środków własnych). 
Stypendia naukowe otrzymało 373 uczniów, a 219 uczniów otrzymało stypendium sportowe. 
 

 
Finansowane z dotacji 
celowej (max. 80%) 
zadania oraz środków 
własnych gminy 
Cieszyn (min. 20%) 
wartości zadania.  

 
4.Pomoc w zaopatrzeniu dzieci 
i młodzieży w podręczniki  
i artykuły szkolne. 

 
W 2013 roku wsparciem w ramach Programu „Wyprawka Szkolna” objętych zostało 303 uczniów. 
Dodatkowo 80 rodzin otrzymało pomoc celową MOPS na dofinansowanie zakupu podręczników 
i przyborów szkolnych. 
 
W 2014 roku wsparciem w postaci zaopatrzenia w podręczniki objętych zostało 414 uczniów.  
224 uczniów objęto wsparciem w ramach Programu „Wyprawka Szkolna”. 
Dodatkowo 32 rodzin otrzymało pomoc celową MOPS na dofinansowanie zakupu podręczników 

 
Finansowane z 
budżetu państwa oraz 
środków własnych 
gminy Cieszyn. 
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i przyborów szkolnych. 
 
W 2015 roku wsparciem w postaci zaopatrzenia w podręczniki objętych zostało 1.544 uczniów.  
87 uczniów objęto wsparciem w ramach Programu „Wyprawka Szkolna”. 
Dodatkowo 8 rodzin otrzymało pomoc celową MOPS na dofinansowanie zakupu podręczników 
i przyborów szkolnych. 
 

 
5. Świadczenie pomocy 
finansowej i rzeczowej 
rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej. 
 

 
W 2013 roku z powodu trudności materialnych, pomocą finansową oraz rzeczową MOPS objęte 
były 204 rodziny z dziećmi. 
 
W 2014 roku z powodu trudności materialnych, pomocą finansową oraz rzeczową MOPS objętych 
było 255 rodzin z dziećmi, w tym 122 rodziny niepełne. W 71 rodzinach wychowywało się 
przynajmniej troje dzieci. 
 
W 2015 roku z powodu trudności materialnych, pomocą finansową oraz rzeczową MOPS objęte 
były 252 rodziny z dziećmi, w tym 113 rodzin niepełnych. W 76 rodzinach wychowywało się 
przynajmniej troje dzieci.  
 
Podczas realizacji Programu, rodziny z dziećmi objęte były również wsparciem rzeczowym ze strony 
żłobków, szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych na 
terenie Cieszyna. 
 

 
Finansowane 
z budżetu państwa, ze 
środków gminy 
Cieszyn. 

 
6. Zapewnienie odpowiednich 
warunków mieszkaniowych 
dla rodzin z dziećmi. 
 

 
W 2013 roku z zasobów gminy Cieszyn przyznano lokale mieszkalne na czas nieoznaczony dla 27 
rodzin z dziećmi, z tego 25 w zwykłym trybie, 1 w trybie szczególnym, 1 w wyniku zamiany 
I stopnia. Przyznano także 22 lokale socjalne dla rodzin z dziećmi, w tym 10 wniosków zrealizowano 
w zwykłym trybie, 10 w wyniku realizacji wyroku eksmisyjnego, oraz 1 zamianę I stopnia i 1 lokal 
przyznano w trybie szczególnym. 
 
W 2014 roku z zasobów gminy Cieszyn przyznano lokale mieszkalne na czas nieoznaczony dla 27 
rodzin z dziećmi, z tego 24 w zwykłym trybie, 1 w trybie realizacji wyroku eksmisyjnego, 2  

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
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w wyniku zamiany I stopnia. Przyznano także 25 lokali socjalnych dla rodzin z dziećmi, w tym 8 
wniosków zrealizowano w zwykłym trybie, 13 w wyniku realizacji wyroku eksmisyjnego, oraz 4 
zamiany I stopnia. 
 
W 2015 roku z zasobów gminy Cieszyn przyznano lokale mieszkalne na czas nieoznaczony dla 15 
rodzin z dziećmi, z tego 13 w zwykłym trybie, 1 w wyniku zamiany I stopnia oraz 1 lokal dla rodziny 
repatriantów. Przyznano także 17 lokali socjalnych dla rodzin z dziećmi, w tym 7 wniosków 
zrealizowano w zwykłym trybie, 9 w wyniku realizacji wyroku eksmisyjnego, oraz 1 zamianę 
I stopnia. 
 
W grudniu 2015 roku uruchomione zostało mieszkanie chronione, do którego skierowana została 
samotna matka z dwójką dzieci. Rodzina została objęta indywidualnym programem 
usamodzielnienia oraz pomocą asystenta rodziny. 

 
7. Realizowanie programów 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania dysfunkcji 
rodzin. 

 
W okresie realizacji Programu, w ramach GPPiRPA oraz PN, MOPS organizował programy 
profilaktyczne i edukacyjne, dla dzieci i młodzieży (warsztaty, wykłady, prelekcje).  
Ponadto, szkoły tworzyły we własnym zakresie i realizowały tzw. szkolne programy profilaktyki oraz 
szkolne programy wychowawcze. 
 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn oraz GPPiRPA 
oraz PN. 

 
8. Wspieranie rozwoju 
poradnictwa rodzinnego 
- organizacja szkoleń 
i poradnictwa dla rodziców. 

 
W ramach realizacji Programu pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny MOPS, prowadzili 
konsultacje dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 
 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
 

 
9.Zapewnienie 
indywidualnego poradnictwa 
prawno-psychologicznego dla 
rodzin przeżywających 
trudności – zwłaszcza  
w zakresie prawa rodzinnego. 

 
W 2013 roku MOPS zorganizował indywidualne konsultacje z prawnikiem w wymiarze 15 godzin 
oraz psychologiem w wymiarze 15 godzin. Z konsultacji psychologicznych skorzystało 6 osób. 
Z porad prawnych skorzystało 5 osób.  
 
W 2014 roku MOPS zorganizował indywidualne konsultacje z prawnikiem w wymiarze 15 godzin 
oraz psychologiem w wymiarze 15 godzin. Z konsultacji psychologicznych skorzystały 4 osoby. 
Z porad prawnych skorzystało 6 osób. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
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W 2015 roku MOPS zorganizował indywidualne konsultacje z prawnikiem w wymiarze 30 godzin 
oraz psychologiem w wymiarze 40 godzin. Konsultacje odbywały się w terminach indywidualnie 
ustalanych pomiędzy osobami prowadzącymi konsultacje, a osobami zainteresowanymi 
wsparciem, w kancelarii radcy prawnego i gabinecie psychologicznym. Z konsultacji 
psychologicznych skorzystało 17 osób, w tym 10 osób dorosłych i 7 dzieci. Z porad prawnych 
skorzystało 15 osób. 
 

 
10.Pomoc w postaci usług 
opiekuńczych 
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla rodzin 
z dziećmi. 
 

 
W 2013 roku MOPS udzielił pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych rodzinom 
7 niepełnosprawnych dzieci. Łącznie przyznano niespełna 4.122 godziny usług specjalistycznych 
z zakresu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji jako 
wspierania procesu leczenia, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 
dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz rehabilitacji fizycznej 
i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu. Koszt świadczonych usług wyniósł 158.248,00 zł.  

 
W 2014 roku MOPS udzielił pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych rodzinom 
11 niepełnosprawnych dzieci. Łącznie przyznano niespełna 3.879 godzin usług specjalistycznych 
z zakresu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji jako 
wspierania procesu leczenia, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 
dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz rehabilitacji fizycznej 
i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu. Koszt świadczonych usług wyniósł 116.357,50 zł. 
 
W 2015 roku MOPS udzielił pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych rodzinom 
7 niepełnosprawnych dzieci. Łącznie przyznano niespełna 3.880 godzin usług specjalistycznych 
z zakresu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji jako 
wspierania procesu leczenia, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 
dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz rehabilitacji fizycznej 
i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu. Koszt świadczonych usług wyniósł 108.640,00 zł. 
 
 

 
Finansowane 
z budżetu państwa. 
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11. Stałe systematyczne 
szkolenie kadry profesjonalnie 
pomagającej. 
 

 
W latach 2013 – 2015 w MOPS zrealizowano szereg szkoleń dla pracowników Ośrodka oraz 
pracowników innych służb zajmujących się wspieraniem rodziny. Dodatkowo pracownicy socjalni 
i asystenci rodziny podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń indywidualnie 
dobieranych w stosunku do zainteresowań pracowników i potrzeb Ośrodka w zakresie kwalifikacji 
kadry. Szczegółowe dane dotyczące tematyki podejmowanych szkoleń przedstawione były 
w sprawozdaniach rocznych z realizacji Programu. 
 

 
Finansowane ze 
środków własnych 
gminy Cieszyn, ze 
środków Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej, EFS. 
 

 
12. Organizowanie grup 
wsparcia oraz grup 
samopomocowych dla 
rodziców przeżywających 
trudności opiekuńczo-
wychowawcze. 

 
W 2013 roku MOPS zorganizował spotkania edukacyjnej grupy wsparcia dla rodziców. Ze wsparcia 
skorzystało 12 osób. 
 
W 2014 roku przeprowadzono 2 cykle edukacyjnej grupy wsparcia dla rodziców, ze wsparcia 
skorzystało 11 osób. 
 
W 2015 roku grupy wsparcia dla rodziców prowadzone były przez Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej „Być Razem“. W spotkaniach uczestniczyło 18 osób. 
 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn oraz w ramach 
środków pozyskanych 
z Fundacji „Dzieci 
Niczyje”. 

Cel szczegółowy 3. Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej 

Zadania Wskaźniki 
Źródło finansowania 

zadania 

 
1. Zapewnienie rodzinom 
przeżywającym trudności 
opiekuńczo-wychowawcze, 
pomocy asystenta rodziny. 
 

 
W 2013 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 17 rodzin przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z tego w 8 przypadkach praca prowadzona 
była w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Cieszynie. 
MOPS zatrudniał 1 asystenta rodziny. 
 
W 2014 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 31 rodzin przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z tego w 13 przypadkach praca prowadzona 

 
Finansowane z 
budżetu państwa  oraz 
ze środków gminy 
Cieszyn. 
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była w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Cieszynie. 
MOPS zatrudniał 2 asystentów rodziny. 
 
W 2015 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 35 rodzin przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z tego w 22 przypadkach praca prowadzona 
była w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Cieszynie. 
MOPS zatrudniał 2 asystentów rodziny. 
 

 
2. Świadczenie pracy socjalnej 
rodzinom. 

 
W 2013 roku wsparciem w postaci różnorodnych form pracy socjalnej objętych było ponad 300 
rodzin wychowujących dzieci. Dodatkowo 70 rodzin korzystało z poradnictwa pracownika 
socjalnego w związku z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
 
W 2014 roku wsparciem w postaci różnorodnych form pracy socjalnej objętych było ponad 300 
rodzin wychowujących dzieci. Dodatkowo 80 rodzin korzystało z poradnictwa pracownika 
socjalnego w związku z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
 
W 2015 roku wsparciem w postaci różnorodnych form pracy socjalnej objętych było ponad 220 
rodzin wychowujących dzieci. Dodatkowo 96 rodzin korzystało z poradnictwa pracownika 
socjalnego w związku z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
 

 
3.Uruchomienie punktu 
umożliwiającego anonimowe 
przekazywanie informacji 
o rodzinach przeżywających 
trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-
wychowawczych (telefon 
z automatyczną sekretarką). 

 
Punkt uruchomiono w listopadzie 2013 roku. W 2013 roku zgłoszono telefonicznie przypadek 1 
rodziny wymagającej wsparcia.  
Z telefonu korzystały także osoby szukające informacji na temat swoich uprawnień związanych 
z rodzicielstwem oraz potrzebujące rozmowy i wsparcia w przeżywanych trudnościach. 
Przeprowadzono 10 rozmów. 
 
W 2014 roku zgłoszono telefonicznie przypadki 15 rodzin wymagających wsparcia.  
W związku ze zgłoszeniami, pracownik socjalny podejmował odpowiednie działania.  
Z telefonu korzystały także osoby szukające informacji na temat swoich uprawnień związanych 
z rodzicielstwem oraz potrzebujące rozmowy i wsparcia w przeżywanych trudnościach. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
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Przeprowadzono 45 rozmów. 
 
W 2015 roku zgłoszono telefonicznie przypadki 10 rodzin wymagających wsparcia.  
Z telefonu korzystały także osoby szukające informacji na temat swoich uprawnień związanych 
z rodzicielstwem, oraz potrzebujące rozmowy i wsparcia w przeżywanych trudnościach. 
Przeprowadzono 54 rozmowy. 
 

 
4.Monitorowanie sytuacji 
rodzin przeżywających 
trudności opiekuńczo-
wychowawcze 
z uwzględnieniem sytuacji 
zdrowotnej dziecka. 
 

 
Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny stale monitorowali sytuację dzieci w rodzinach 
z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Utrzymywali stały kontakt z lekarzami rodzinnymi, 
szkołami, przedszkolami oraz żłobkami. 
 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
 

 
5.Wspieranie działalności 
ośrodków zapewniających 
wsparcie kobietom w ciąży 
oraz samotnym matkom 
(zwłaszcza doznającym 
przemocy). 

 
W 2013 roku ze schronienia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie skorzystało 20 osób z Cieszyna, w tym 10 kobiet oraz 10 dzieci.  
W Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” ze schronienia korzystało 19 osób, w tym 9 kobiet, 
mieszkanek Cieszyna oraz 10 dzieci. 
 
W 2014 roku ze schronienia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie skorzystało 13 osób z Cieszyna, w tym 7 kobiet oraz 6 dzieci.  
W Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” ze schronienia korzystało 18 osób, w tym 6 kobiet, 
mieszkanek Cieszyna oraz 12 dzieci. 
 
W 2015 roku ze schronienia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie skorzystało 12 osób z Cieszyna, w tym 8 kobiet oraz 4 dzieci.  
W Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” ze schronienia korzystało 28 osób, w tym 10 kobiet, 
mieszkanek Cieszyna oraz 18 dzieci. 
 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn oraz środków 
powiatu cieszyńskiego. 
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6.Finansowanie rodzin 
wspierających. 

 
W okresie realizacji Programu nie finansowano rodzin wspierających, gdyż w najbliższym otoczeniu 
rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny, nie udało się pozyskać rodzin mogących pełnić 
taką funkcję. 

 
------------------------- 

 
7.Współfinansowanie pobytu 
dzieci w rodzinach 
zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka, placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, 
regionalnych placówkach 
opiekuńczo-terapeutycznych, 
interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym. 

 
W 2013 roku gmina finansowała pobyt w pieczy zastępczej 10 dzieci – 5 w rodzinach zastępczych, 5 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łączny koszt współfinansowania pobytu w pieczy 
wyniósł 28.722,47 zł. 
 
W 2014 roku gmina finansowała pobyt w pieczy zastępczej 25 dzieci – 8 w rodzinach zastępczych 
spokrewnionych, 1 w rodzinie zastępczej niespokrewnionej, 7 w rodzinach zastępczych pełniących 
funkcję pogotowia rodzinnego, 5 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
interwencyjnego, 2 w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 5 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Łączny koszt współfinansowania pobytu w pieczy wyniósł 100.105,61 zł. 
 
W 2015 roku gmina finansowała pobyt w pieczy zastępczej 33 dzieci – 9 w rodzinach zastępczych 
spokrewnionych, 2 w rodzinach zastępczych niespokrewnionych, 6 w rodzinach zastępczych 
pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 5 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
interwencyjnego, 2 w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 7 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Gmina współfinansowała również pobyt 2 dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Łączny koszt 
współfinansowania pobytu w pieczy wyniósł 155.401,02 zł. 
 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn oraz środków 
powiatu cieszyńskiego. 

 
8.Tworzenie, wdrażanie, 
współfinansowanie 
programów korekcyjno-
edukacyjnych. 
 

 
W ramach realizacji zadania wdrażano kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie 
wychowujących dzieci i spodziewających się dziecka, w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”. 
Program obejmował działania edukacyjne służące zwiększeniu wiedzy kobiet na temat pielęgnacji 
i wychowania małego dziecka, zwiększeniu umiejętności kobiet w zakresie opieki nad małym 
dzieckiem, w zakresie gospodarowania budżetem, prowadzenia domu, podnoszenia umiejętności 
społecznych. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 

 
9.Wspieranie i ochrona rodzin 
przez zespół 

 
W 2013 roku wsparciem i ochroną ze strony Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie objętych było 28 rodzin, w których wychowywały się dzieci do 18 r.ż. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
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interdyscyplinarny. 
 

W rodzinach tych było 39 dzieci, w tym 22 chłopców oraz 17 dziewcząt. 
14 dzieci nie miało ukończonych 4 lat, 16 było w wieku 4-10 lat, 6 dzieci było w wieku 11-15 lat, 
3 miało 16-18 lat.  
Procedura „Niebieskie Karty” wszczynana była 4 razy, w związku z podejrzeniem o stosowaniu 
przemocy wobec dzieci. 
 
W 2014 roku wsparciem i ochroną ze strony Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie objętych było 37 rodzin, w których wychowywały się dzieci do 18 r.ż. 
W rodzinach tych było 59 dzieci, w tym 28 chłopców oraz 31 dziewcząt. 
13 dzieci nie miało ukończonych 4 lat, 21 było w wieku 4-10 lat, 17 dzieci było w wieku 11-15 lat, 
8 miało 16-18 lat.  
Procedura „Niebieskie Karty” wszczynana była 20 razy, w związku z podejrzeniem o stosowaniu 
przemocy wobec dzieci. 
 
W 2015 roku wsparciem i ochroną ze strony Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie objętych było 36 rodzin, w których wychowywały się dzieci do 18 r.ż. 
W rodzinach tych było 61 dzieci, w tym 24 chłopców oraz 37 dziewcząt. 
17 dzieci nie miało ukończonych 4 lat, 31 było w wieku 4-10 lat, 8 dzieci było w wieku 11-15 lat, 
5 miało 16-18 lat.  
Procedura „Niebieskie Karty” wszczynana była 6 razy, w związku z podejrzeniem o stosowaniu 
przemocy wobec dzieci. 
 

Cieszyn. 

 
10. Współpraca z jednostkami 
administracji rządowej 
i samorządowej, właściwymi 
organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
i osobami specjalizującymi się 
w działaniach na rzecz dziecka 
i rodziny. 

 

 
MOPS współpracował ze Żłobkami Miejskimi, przedszkolami, szkołami różnych szczebli, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym, podmiotami leczniczymi, Komendą 
Powiatową Policji oraz Strażą Miejską. MOPS podejmował ścisłą współpracę również 
z organizacjami pozarządowymi, m.in.: Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Oddziałem Powiatowym w Cieszynie, Stowarzyszeniem na Rzecz 
Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, kościołami i związkami wyznaniowymi. 

 
Finansowane ze 
środków gminy 
Cieszyn. 
 



Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2013 – 2015 

19 
 

 
Cel szczegółowy 4 - Reintegracja rodzin. 

 
Zadania 

 
Wskaźniki 

 
Źródła finansowania 

zadania 

 
1.Rozwijanie działań 
edukacyjnych i wspierających 
skierowanych do rodziców 
dzieci i młodzieży 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej, mających na celu 
powrót dzieci pod opiekę 
rodziców, budowanie więzi 
pomiędzy dziećmi i rodzicami. 

 
W ramach realizacji Programu rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej korzystali 
z poradnictwa prawnego, psychologicznego, uczestniczyli w grupach wsparcia.  
 
W 2013 roku w związku z opieką nad dziećmi (stale przebywającymi w pieczy zastępczej) w okresie 
ferii, wakacji i weekendów, 4 rodziny korzystały ze zwiększonego wsparcia finansowego MOPS. 
Dzięki pracy asystenta rodziny oraz pracownika socjalnego 1 z dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej wróciło pod opiekę rodziców biologicznych.  
 
W 2014 roku w związku z opieką nad dziećmi (stale przebywającymi w pieczy zastępczej) w okresie 
ferii, wakacji i weekendów, 2 rodziny korzystały ze zwiększonego wsparcia finansowego MOPS. 
W związku z uregulowaniem sytuacji prawnej, 3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej trafiło 
do rodzin adopcyjnych.  
 
W 2015 roku w związku z opieką nad dziećmi (stale przebywającymi w pieczy zastępczej) w okresie 
ferii, wakacji i weekendów, 2 rodziny korzystały ze zwiększonego wsparcia finansowego MOPS. 
Dzięki pracy asystenta rodziny oraz pracownika socjalnego 3 dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej wróciło pod opiekę rodziców biologicznych.  
W związku z uregulowaniem sytuacji prawnej, 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej trafiło 
do rodzin adopcyjnych.  
Jedna z osób, która usamodzielniła się, w związku z ukończeniem pełnoletności w pieczy zastępczej 
zamieszkała wspólnie z rodzicem biologicznym. 
 

 
Finansowane ze 
środków własnych 
gminy Cieszyn. 

 
2.Tworzenie systemu wsparcia 
środowiskowego dla dzieci 

 
Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą objęci byli wsparciem pracownika socjalnego 
MOPS. 

 
Finansowane ze 
środków własnych 
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i młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo- 
wychowawcze oraz rodziny 
zastępcze – objęcie młodzieży 
wsparciem pracownika. 
socjalnego, możliwość 
konsultacji w indywidualnych 
trudnościach. 

W 2013 roku 5 osób skorzystało z pomocy finansowej, 7 ze wsparcia w postaci pracy socjalnej. 
W 2014 roku 2 osoby skorzystały z pomocy finansowej, 4 ze wsparcia w postaci pracy socjalnej. 
W 2015 roku 3 osoby skorzystały z pomocy finansowej, 5 ze wsparcia w postaci pracy socjalnej. 
 

gminy Cieszyn. 

 
3.Zabezpieczenie mieszkań dla 
rodzin z dziećmi oraz 
młodzieży opuszczającej 
pieczę zastępczą (w tym 
mieszkań chronionych). 

 
W 2013 roku ZBM w Cieszynie przydzielił lokale socjalne 12 usamodzielnianym wychowankom, 
w tym 6 wychowankom Domu Dziecka, 2 wychowankom rodziny zastępczej oraz 4 wychowankom 
ośrodków szkolno-wychowawczych.  
 
W 2014 roku ZBM w Cieszynie przydzielił lokale socjalne 15 usamodzielnianym wychowankom, 
w tym 4 wychowankom Domu Dziecka, 7 wychowankom rodzin zastępczych oraz 4 wychowankom 
ośrodków szkolno-wychowawczych.  
 
W 2015 roku ZBM w Cieszynie przydzielił lokale socjalne 5 usamodzielnianym wychowankom, 
w tym 2 wychowankom Domu Dziecka, 1 wychowankowi rodziny zastępczej oraz 2 wychowankom 
ośrodków szkolno-wychowawczych.  

 
Finansowane ze 
środków własnych 
gminy Cieszyn. 

 
 
 
WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW: 
GPPiRPA oraz PN - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna, 
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie,  
COK „Dom Narodowy” – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, 
MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie, 
Wydział Spraw Obywatelskich – Wydział spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
ZBM – Zakład Budynków Miejskich sp. z o. o.,    
ZOJO – Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie, 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 
 


