Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji Gminnego Programu Wspierania
Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2013 - 2015 wraz z informacją o potrzebach
związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
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Wstęp
Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Cieszyn na lata 2013-2015 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna nr XXVIII/286/13
z dnia 31 stycznia 2013 roku
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organ wykonawczy gminy jest
zobowiązany do przedłożenia w terminie do dnia 31 marca każdego roku radzie gminy rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny wraz z informacją o potrzebach związanych z ich realizacją.
Program adresowany jest do wszystkich rodzin wychowujących dzieci, a w szczególności do rodzin przeżywających trudności w wychowaniu
i opiece nad dziećmi.
Głównym celem programu jest 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 są 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 są także organizacje pozarządowe, takie jak: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej
„Być Razem”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy, 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
1. Zapewnienie miejsc dla
dzieci w żłobkach
i przedszkolach.

Wskaźniki

Źródła finansowania
zadania

Żłobki Miejskie w Cieszynie dysponowały w 2015 roku 220 miejscami. W 2015 roku z opieki Finansowane ze
w Żłobkach Miejskich skorzystało 324 dzieci.
środków gminy
Cieszyn.

Gmina Cieszyn zapewniała 824 miejsca w przedszkolach publicznych, przedszkola niepubliczne 698. Finansowane ze
Przedszkola łącznie dysponowały 1522 miejscami, 25 z nich, to miejsca nowoutworzone środków gminy
w przedszkolach niepublicznych. W 2015 roku do przedszkoli uczęszczało 1905 dzieci.
Cieszyn, budżetu
państwa oraz opłat
rodziców za
świadczone usługi.
2. Promowanie i wspieranie
działań na rzecz
wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci
i młodzieży.

Szkoły podstawowe i gimnazja realizowały zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży.
Finansowane ze
W ramach programu pt. „Umiem pływać” 130 uczniów klas III szkół podstawowych było objętych środków gminy
nauką pływania.
Cieszyn oraz budżetu
państwa.
Z Programu Rządowego „Książki naszych marzeń” skorzystało 1696 uczniów z 6 szkół Finansowane
podstawowych.
z budżetu państwa.
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Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze np. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, Finansowane ze
przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia z logopedą, surdopedagogiem i tyflopedagogiem, środków gminy
rewalidacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia Cieszyn.
korekcyjno-kompensacyjne – ogółem w wymienionych zajęciach udział wzięło 1415 uczniów,
w tym: 66 (SP1), 315 (SP2), 384 (SP3), 173 (SP4), 60 (SP6), 160 (G1), 73 (G2), 184 (G3).

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – ogółem w zajęciach udział wzięło 546 uczniów w tym:
151 (SP1), 115 (SP2), 20 (SP3), 72 (SP4), 110 (SP6), 78 (SP 7).

Finansowane ze
środków gminy
Cieszyn.

Pomoc w nauce dla dzieci z rodzin zastępczych organizowana w Świetlicy Środowiskowej Finansowane ze
„Przytulisko” – 30 uczniów.
środków powiatu
cieszyńskiego.
3. Organizowanie oraz
współfinansowanie
wypoczynku zimowego i
letniego dla dzieci i
młodzieży.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” organizowało wypoczynek zimowy i letni. Łącznie Finansowane ze
z różnych form wypoczynku organizowanych przez Stowarzyszenie skorzystało 108 dzieci.
środków gminy
Była to półkolonia zimowa „My się zimy nie boimy", z której skorzystało 20 osób, letnia półkolonia Cieszyn.
socjoterapeutyczna „Wakacje w Kontakcie" dla 56 dzieci, obóz terapeutyczno-artystyczny dla 20
osób oraz plener socjoterapeutyczny dla młodzieży z elementami treningu twórczości dla 12 osób.

W ramach organizacji wypoczynku letniego i zimowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Finansowane ze
organizował zajęcia na basenach, lodowisku, stoku narciarskim „Cieślarówka” oraz salach środków gminy
sportowych i gimnastycznych pod nazwą „Akcja Lato w mieście” i „Akcja Zima w mieście”. Łącznie Cieszyn.
w zajęciach tych wzięło udział około 3850 osób. Dofinansowano również wyjazdowe formy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, z których skorzystało około 170 osób.

4

Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2013-2015 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją
zadań z zakresu wspierania rodziny.

MOPS skierował 6 dzieci z najuboższych rodzin do udziału w kolonii letniej w Jastrzębiej Górze.

Finansowane ze
środków Śląskiego
Kuratorium Oświaty
w Katowicach.

Parafia św. Elżbiety w Cieszynie zorganizowała kolonię z programem socjoterapeutycznym. Zadanie
W kolonii wzięło udział 11 dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
dofinansowane
z budżetu gminy,
w ramach GPPiRPA
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Odziała Powiatowy zorganizował kolonię letnią nad morzem oraz PN
z elementami programu terapeutycznego dla 10 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
TPD organizowało również półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego dla 37 dzieci.

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci“ zorganizowało
kolonię letnią „Trzeci krok w samodzielność – wypoczynek zakładający przeprowadzenie programu
terapeutycznego dla dzieci i młodzieży“ dla 12 dzieci.

Biblioteka Miejska w Cieszynie organizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii Finansowane ze
zimowych. W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z zajęć skorzystało 536 osób, środków gminy
z wypoczynku zimowego skorzystało 119 osób.
Cieszyn.
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4. Organizowanie oraz
rozwój ofert
ogólnodostępnych zajęć
pozalekcyjnych/pozaszkol
nych w bibliotekach,
szkołach, klubach w tym
klubach sportowych.

W szkołach podstawowych i gimnazjach odbywały się zajęcia pozalekcyjne w ramach godzin Finansowane ze
„kartowych” np. z uczniem zdolnym, plastyczne, muzyczne, sportowo-rekreacyjne np. na basenie, środków gminy
koła przedmiotowe, językowe, biblioteczne, dziennikarskie, grupy literacko-regionalne, szachowe, Cieszyn.
origami, komputerowe, polonistyczne, historyczne, przyrodniczo-regionalne, matematyczne,
religijne, prozdrowotne, czytelnicze, zdrowotne, humanistyczne, turystyczne, teatralne, taneczne,
ekologiczne, chemiczne, humanistyczne, techniczne, biologiczne, geograficzne, fizyczne. Ogółem
w ww. zajęciach pozalekcyjnych udział wzięło 2139 uczniów, w tym 150 (SP1), 307 (SP2), 419 (SP3),
376 (SP4), 120 (SP6), 152 (SP7), 300 (G1), 115 (G2), 334 (G3).
SP3 organizowała dodatkowo sportowe zajęcia pozalekcyjne dla 49 uczniów.

Biblioteka Miejska organizowała ogólnodostępne zajęcia pozalekcyjne. Z oferty zajęć w 2015 roku Finansowane ze
skorzystały 4553 osoby.
środków gminy
Cieszyn.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował zajęcia, które obejmowały gry zespołowe – Finansowane ze
koszykówka, siatkówka, piłka nożna, hokej na trawie oraz dyscypliny indywidualne – lekka atletyka, środków gminy
pływanie, judo – z zajęć tych skorzystało w 2015 roku ok. 260 osób. Nieprecyzyjne dane wynikają Cieszyn.
z dużej rotacji uczestników zajęć.
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Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” organizował zajęcia pozalekcyjne w sekcjach
zainteresowań. Za udział w zajęciach pobierana była opłata w wysokości 50 – 150 zł za ok. 10
miesięcy zajęć. Zajęcia prowadzone były w następujących sekcjach:
- sekcja instrumentów klawiszowych dla 50 dzieci,
- rytmika dla dzieci – 10 dzieci,
- taniec współczesny – 19 osób,
- warsztaty tańca żydowskiego – 25 osób,
- zespół tańca żydowskiego „Klezmer” – 9 osób,
- pracownia rysunku i malarstwa – 79 osób,
- pracownia ceramiczna – 77 osób,
- pracownia rękodzieła artystycznego – 34 osoby,
- szkółka szachowa – 60 osób,
- mażoretki – „Cieszyńskie gwiazdeczki” – 40 osób,
- sekcja teatralna „Bawimy się w teatr” – 6 osób.

Finansowane ze
środków gminy
Cieszyn oraz opłat
rodziców za
świadczone usługi.

W Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” odbywały się zajęcia pozalekcyjne, w ramach
„Programu wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Sedno Sprawy”, w tym:
- grupowa terapia zajęciowa (różne formy arteterapii, m.in.: zajęcia z zakresu malarstwa, rzeźby,
rysunku, fotografii artystycznej, rękodzieła, tańca, muzyki, grafiki komputerowej), z których
skorzystało ponad 100 osób,
- zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży o charakterze socjoterapeutycznym, kompensacyjnym
i rewalidacyjnym, z których korzystało 40 osób.

Finansowane ze
środków gminy
Cieszyn w ramach
GPPiRPA oraz PN.
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5. Promowanie aktywności
młodego pokolenia
poprzez wspieranie idei
wolontariatu oraz
wyłanianie liderów
młodzieżowych.

W ramach Punktu Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były cztery Finansowane ze
programy wolontariackie.
środków gminy
Program „Ziomek” skierowany był do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Cieszyn.
Uczestniczyło w nim 9 wolontariuszy.
Program „Douczanie”, obejmujący wsparcie w nauce uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Uczestniczyło w nim 32 wolontariuszy.
Program „Junior” skierowany był do dzieci młodszych, polegał na spędzaniu z dziećmi czasu
na wspólnej zabawie. Uczestniczyło w nim 21 wolontariuszy.
W „Wolontariat Akcyjny” włączało się aktywnie 45 osób.

Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” realizowało cztery Finansowane ze
programy wolontariackie.
środków gminy
W ramach programu „Douczanie” pomoc wolontariacką świadczyło 13 osób, w ramach Programu Cieszyn.
„Starszy Brat – Starsza Siostra” działało 6 osób, natomiast w ramach Wolontariatu Akcyjnego
angażowało się ponad 100 osób. Dodatkowo w ramach działających na terenie miasta placówek
Stowarzyszenia, w wolontariat długoterminowy angażowało się 25 osób.

Wolontariat organizowany był również w cieszyńskich szkołach, we współpracy z Centrum Zaangażowanie
Wolontariatu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, oraz Świetlicą Krytyki Politycznej wolontariuszy.
„Na Granicy”.
Dzieci i młodzież włączały się w akcje wspierające Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im.
św. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie – „Pola Nadziei” (162 osoby z SP7), Programy pomocy
rówieśniczej związanej z douczaniem i wyrównywaniem szans edukacyjnych. Dodatkowo
Gimnazjum nr 2 we współpracy z Przedszkolem nr 20 w Cieszynie realizowało program „Poznajemy
siebie przebywając z innymi”. W program zaangażowanych było 17 uczniów.
Dodatkowo młodzież gimnazjalna aktywnie włączała się we współpracę z Fundacją „Dziewczynka
z zapałkami”.
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6. Wzmacnianie rodzin
poprzez rozwój poradnictwa
rodzinnego oraz
upowszechnianie dostępności
do specjalistów pracujących
z rodziną.

W ramach poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być
Razem” z porad skorzystało:
- około 1200 osób (poradnictwo prawne),
- ponad 400 osób (poradnictwo psychologiczne),
- około 900 osób (interwencja pracownika pierwszego kontaktu),
- 113 osób (poradnictwo specjalistyczne dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz
osób współuzależnionych),
-18 osób (grupa wsparcia dla rodziców).

Finansowane ze
środków gminy
Cieszyn w ramach
GPPiRPA oraz PN oraz
Fundacji „Dzieci
Niczyje” .

96 rodzin z dziećmi skorzystało z poradnictwa pracownika socjalnego MOPS w zakresie radzenia Finansowane ze
sobie z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.
środków gminy
MOPS zorganizował dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi poradnictwo Cieszyn.
psychologiczne, z którego skorzystało 10 osób dorosłych i 7 dzieci oraz poradnictwo prawne,
z którego skorzystało 15 osób.
7. Inicjowanie współpracy
jednostek samorządu
terytorialnego, kościołów i
związków wyznaniowych oraz
organizacji pozarządowych w
zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.

Gmina Cieszyn współpracowała z powiatem cieszyńskim w zakresie prowadzenia placówek
wsparcia dziennego. Powiat udzielił gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Zadanie to zostało zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy
w Cieszynie, które prowadzi 5 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych oraz Świetlicę
Środowiskową „Przytulisko”.

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

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Odział Powiatowy, na zlecenie gminy Cieszyn prowadziło
6 placówek wsparcia dziennego – 5 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i Świetlicę
Środowiskową „Przytulisko”. W placówkach tych realizowany był program socjoterapeutycznoedukacyjny.
Z oferty placówek skorzystało 130 dzieci.

Finansowane ze
środków gminy
Cieszyn oraz powiatu
cieszyńskiego.

Gmina Cieszyn współpracowała także ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, które Finansowane ze
na zlecenie gminy realizowało „Kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie wychowujących środków gminy
dzieci i spodziewających się dziecka, w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”.
Cieszyn.
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9.Realizacja programów
profilaktycznych
i edukacyjnych.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Finansowane ze
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2015, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków gminy
organizował dla dzieci i młodzieży programy profilaktyczne i edukacyjne, które realizowane były Cieszyn oraz GPPiRPA
w różnych formach: warsztatów, wykładów, prelekcji. Obejmowały one m.in.: uczenie dzieci oraz PN.
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
zostanie umieszczona w Raporcie z realizacji GPPiRPA oraz PN za rok 2015.
Ponadto, szkoły tworzyły i realizowały we własnym zakresie tzw. szkolne programy profilaktyki oraz
szkolne programy wychowawcze.
Cel szczegółowy 2 Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji funkcji rodzin

Zadania

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

Wskaźniki

Źródła finansowania
zadania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie wypłacił 13.378 pojedynczych świadczeń w postaci Finansowane ze
zasiłku rodzinnego na dziecko w tym 4.217 zasiłków na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 8.435 środków z budżetu
świadczeń na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż. do ukończenia 18 r.ż., 714 świadczeń dla osób w wieku państwa
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 779 pojedynczych świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego oraz 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 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wartość tych
świadczeń wyniosła 267.000,00 zł.
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2.Zapewnienie rodzinom
(zwłaszcza dzieciom i
młodzieży z rodzin ubogich)
pomocy w formie gorącego
posiłku.
Rozwój bazy żywieniowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców
Gminy Cieszyn w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” finansował żywienie (obiady w szkołach,
posiłki w przedszkolach i żłobkach) 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. Było to 11 szkół, 14 przedszkoli oraz
2 Żłobki Miejskie, 3 placówki poza teren 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 Ewangelicką, Parafię św. Elżbiety, Fundację „Łatka” w ramach programu „Łatka na głodny
brzuszek”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Rady Rodziców oraz przez prywatnych sponsorów.

Finansowane
z budżetu państwa, ze
środków gminy
Cieszyn, opłat
rodziców, sponsorów.

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

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.

Wsparciem w postaci zaopatrzenia w podręczniki objętych zostało 1544 uczniów.
Finansowane z
87 uczniów objęto wsparciem w ramach programu „Wyprawka Szkolna”
budżetu państwa oraz
Dodatkowo 8 rodzin otrzymało pomoc celową MOPS na dofinansowanie zakupu podręczników środków własnych
i przyborów szkolnych.
gminy Cieszyn.

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

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.
Wsparciem w postaci rzeczowej rodziny z dziećmi objęte były również ze strony szkół i przedszkoli,
organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych na terenie Cieszyna.
Polski Komitet Pomocy Społecznej dystrybuował żywność dla mieszkańców Cieszyna w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Z pomocy tej skorzystało 115 rodzin
z dziećmi.
11

Finansowane
z budżetu państwa, ze
środków gminy
Cieszyn.
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6. Zapewnienie odpowiednich
warunków mieszkaniowych
dla rodzin z dziećmi.

Z zasobów gminy Cieszyn przyznano lokale mieszkalne na czas nieoznaczony dla 15 rodzin Finansowane ze
z dziećmi, z tego 13 w zwykłym trybie, 1 w wyniku zamiany I stopnia oraz 1 lokal dla rodziny środków gminy
repatriantów. Przyznano także 17 lokali socjalnych dla rodzin z dziećmi, w tym 7 wniosków Cieszyn.
zrealizowano w zwykłym trybie, 9 w wyniku realizacji wyroku eksmisyjnego, oraz 1 zamianę
I stopnia.
W grudniu 2015 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 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.

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

Pracownicy socjalni oraz dwóch asystentów rodziny MOPS, prowadzili konsultacje dla rodziców Finansowane ze
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
środków gminy
Cieszyn.

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

MOPS zorganizował indywidualne konsultacje z prawnikiem w wymiarze 30 godzin oraz Finansowane ze
psychologiem w wymiarze 40 godzin. Konsultacje odbywały się w okresie od września do grudnia, środków gminy
w terminach indywidualnie ustalanych pomiędzy osobami prowadzącymi konsultacje a osobami Cieszyn.
zainteresowanym 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.

MOPS udzielił pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych rodzinom Finansowane z
7 niepełnosprawnych dzieci. Łącznie przyznano niespełna 3880 godzin usług specjalistycznych budżetu państwa.
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
12

Finansowane ze
środków gminy
Cieszyn oraz GPPiRPA
oraz PN.
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i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu. Koszt świadczonych usług wyniósł 108.640,00 zł.
11. Stałe systematyczne
szkolenie kadry profesjonalnie
pomagającej.

W MOPS zorganizowano szkolenie dla pracowników Zespołu ds. wspierania rodziny i pieczy
zastępczej z zakresu pracy asystenta rodziny.
Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, policjanci uczestniczyli w szkoleniach z zakresu procedur
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz z zakresu przemocy seksualnej.
Dodatkowo pracownicy socjalni MOPS uczestniczyli w:
- kursie Interwencji Kryzysowej,
- szkoleniu z zakresu pracy z osobami zażywającymi środki psychoaktywne,
- szkoleniu z zakresu bezpiecznego kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
- szkoleniu z zakresu dialogu motywacyjnego,
- szkoleniu z zakresu mediacji w pracy socjalnej,
- szkolenie z zakresu prowadzenia grup wsparcia,
- szkolenie z zakresu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie wg. modelu Duluth.

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

Grupy wsparcia dla rodziców prowadzone były przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Finansowane ze
Razem“. W spotkaniach uczestniczyło 18 osób.
środków gminy
Cieszyn oraz w
ramach środków
pozyskanych z
Fundacji „Dzieci
Niczyje”.
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Finansowane ze
środków własnych
gminy Cieszyn, ze
środków
Regionalnego
Ośrodka Polityki
Społecznej,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
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Cel szczegółowy 3. Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej

Wskaźniki

Źródła finansowania
zadania

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

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 dwóch asystentów rodziny.

Finansowane z
budżetu państwa oraz
ze środków gminy
Cieszyn.

2. Świadczenie pracy socjalnej
rodzinom.

Wsparciem w postaci różnorodnych form pracy socjalnej objętych było ponad 220 rodzin Finansowane ze
wychowujących dzieci. Dodatkowo 96 rodzin korzystało z poradnictwa pracownika socjalnego środków gminy
w związku z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Cieszyn.

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

Zgłoszono telefonicznie przypadki 10 rodzin wymagających wsparcia.
Finansowane ze
W związku ze zgłoszeniami, pracownik socjalny podejmował odpowiednie działania. W przypadku środków gminy
7 rodzin MOPS kierował wnioski do Sądu Rejonowego w Cieszynie o wgląd w sytuację rodziny, Cieszyn.
z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa małoletnich dzieci, lub brak woli współpracy ze strony
rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji.
15 rodzinom zaproponowano skorzystanie z różnych form wsparcia.
Z telefonu korzystały także osoby szukające informacji nt. 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 Finansowane ze
z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Utrzymywali stały kontakt z lekarzami rodzinnymi, środków gminy
szkołami, przedszkolami oraz żłobkami.
Cieszyn.

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

Ze schronienia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Finansowane ze
skorzystało 12 osób z Cieszyna, w tym 8 kobiet oraz 4 dzieci.
środków gminy
W Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” ze schronienia korzystało 28 osób, w tym 10 kobiet, Cieszyn oraz środków
mieszkanek Cieszyna oraz 18 dzieci.
powiatu
cieszyńskiego.

6.Finansowanie rodzin
wspierających.

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.

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.

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

Kompleksowy
program
reintegracji
kobiet
samotnie
wychowujących Finansowane ze
dzieci i spodziewających się dziecka, w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”. Program środków gminy
obejmował działania edukacyjne służące zwiększeniu wiedzy kobiet na temat pielęgnacji Cieszyn.
i wychowania małego dziecka, zwiększeniu umiejętności kobiet w zakresie opieki nad małym
dzieckiem, w zakresie gospodarowania budżetem, prowadzenia domu, podnoszenia umiejętności
społecznych.
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Finansowane ze
środków gminy
Cieszyn oraz środków
powiatu
cieszyńskiego.
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9.Wspieranie i ochrona rodzin
przez zespół
interdyscyplinarny.

Wsparciem i ochroną ze strony Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy Finansowane ze
w rodzinie objętych było 36 rodzin, w których wychowywały się dzieci do 18 r.ż. W rodzinach tych środków gminy
było 61 dzieci, w tym 24 chłopców oraz 37 dziewcząt.
Cieszyn.
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.

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, Finansowane ze
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym, podmiotami leczniczymi, Komendą środków gminy
Powiatową Policji oraz Strażą Miejską. Ścisłą współpracę MOPS podejmował również Cieszyn.
z organizacjami pozarządowymi, m.in.: Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem”,
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy, Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonijnego
Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, kościołami i związkami wyznaniowymi.

Cel szczegółowy 4 - Reintegracja rodzin
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.

Źródła finansowania
zadania
Rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej korzystali z poradnictwa prawnego, Finansowane ze
psychologicznego, uczestniczyli w grupach wsparcia.
środków gminy
W związku z opieką nad dziećmi (stale przebywającymi w pieczy zastępczej) w okresie ferii, wakacji Cieszyn.
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.
Wskaźniki
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2.Tworzenie systemu wsparcia
środowiskowego dla dzieci
i młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczowychowawcze oraz rodziny
zastępcze – objęcie młodzieży
wsparciem pracownika.
socjalnego, możliwość
konsultacji w indywidualnych
trudnościach.

Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą obejmowani byli wsparciem pracowników Finansowane ze
socjalnych MOPS. 3 osoby skorzystały z pomocy finansowej, 5 ze wsparcia w postaci pracy środków gminy
socjalnej.
Cieszyn.

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

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie przydzielił lokale socjalne 5 usamodzielnianym Finansowane ze
wychowankom, w tym 2 wychowankom Domu Dziecka, 1 wychowankowi rodziny zastępczej oraz środków gminy
2 wychowankom ośrodków szkolno-wychowawczych.
Cieszyn.
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Informacja o potrzebach związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny

W celu dalszego rozwijania systemu wspierania rodziny w Cieszynie należy:

wspierać rozwój poradnictwa rodzinnego - organizować szkolenia, poradnictwo dla rodziców,

realizować programy profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie dysfunkcjom rodzin,

zapewnić rodzinom indywidualne poradnictwo prawno-psychologiczne,

organizować grupy wsparcia oraz grupy samopomocowe dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze wraz z zabezpieczeniem opieki
nad dziećmi na czas zajęć,
 propagować informacje o istniejącym punkcie umożliwiającym anonimowe, telefoniczne przekazywanie informacji o rodzinach przeżywających trudności
związane z opieką i wychowaniem dzieci,

rozwijać działania edukacyjne i wspierające dla rodziców dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, mające na celu powrót dzieci pod opiekę
rodziców biologicznych, wspierać budowanie więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami,
 dążyć do zatrudnienia kolejnego asystenta rodziny, co umożliwi objęcie wsparciem większej liczby rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze,
 systematycznie szkolić kadrę profesjonalnie pomagającą,
 rozwijać ofertę placówek wsparcia dziennego.
W marcu 2016 roku przedstawiony zostanie projekt Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018, w którym uwzględnione zostaną wymienione powyżej
kierunki działań.

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW

GPPiRPA oraz PN - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie

18

