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Wstęp  

Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2016 – 2018 przyjęty został uchwałą Nr XXI/191/16 Rady Miejskiej 

Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016 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 miejskiej rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny wraz z informacją o potrzebach związanych z ich realizacją.  

 Program ten adresowany jest do wszystkich rodzin wychowujących dzieci, a w szczególności do rodzin przeżywających różnorodne 

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.  

 Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne jednostki organizacyjne gminy. W realizację zadań, zawartych 

w Programie, zaangażowane są też organizacje pozarządowe oraz kościoły.  
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Cel główny: Rozwijanie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin w Cieszynie, gwarantującego zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków rozwoju 

i wychowania w środowisku rodzinnym. 

Cel szczegółowy: 1. Wsparcie wszystkich rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Zadania Wskaźniki Źródła finansowania 

1. Udzielanie świadczeń w ramach 

programu Rodzina 500 Plus. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie przyznał świadczenie wychowawcze 

2.302  rodzinom, na 3.351 dzieci. Łączny koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 

17.610.465,41  złotych. 

 

Sfinansowano ze środków budżetu państwa. 

2. Zapewnienie miejsc dla dzieci  

w żłobkach i przedszkolach. 

 

 

Żłobki Miejskie w Cieszynie dysponowały 250 miejscami dla dzieci. Z opieki skorzystało 

360 dzieci. W roku 2018 nie utworzono nowych miejsc opieki dla dzieci.  

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn oraz  

z dotacji z budżetu państwa 

w ramach Programu „Maluch 2018”. 

Przedszkola publiczne i niepubliczne w Cieszynie zapewniały 1684 miejsca, z czego 65 

miejsc to miejsca nowoutworzone.  Z miejsc w przedszkolach skorzystało 1559 dzieci. 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn, dotacji 

z budżetu państwa, środków unijnych oraz opłat 

rodziców za świadczone usługi. 

 

3. Promowanie i wspieranie działań 

na rzecz wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

 

Szkoły organizowały zajęcia: 

− dydaktyczno-wyrównawcze, w ramach których pomocą objętych było 1061 

uczniów wszystkich szkół, 

− korekcyjno-kompensacyjne, w których uczestniczyło 438 uczniów, 

− rewalidacyjne (w tym z surdopedagogiem, tyflopedagogiem), którymi objęto 

217 uczniów wszystkich szkół,  

− socjoterapeutyczne dla 169 uczniów,  

− zajęcia z logopedą, w ramach których pomocą objęto 288 dzieci,  

− zajęcia z psychologiem, w których uczestniczyło 228 uczniów, 

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn oraz 

środków EFS.  
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− zajęcia z pedagogiem, konsultacje dla 262 uczniów wszystkich szkół. 

 

 
 

4. Organizowanie oraz 

współfinansowanie wypoczynku 

zimowego i letniego dla dzieci  

i młodzieży. 

Cieszyńskie szkoły, w ramach wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  

i młodzieży, organizowały: 

• warsztaty w okresie ferii zimowych 

− Szkoła Podstawowa nr 1 prowadziła warsztaty zainteresowań (zajęcia 

sportowo - rekreacyjne, plastyczne, muzyczne) dla106 uczniów,  

− Szkoła Podstawowa nr 2 organizowała warsztaty zainteresowań  

o podobnym charakterze również dla106 uczniów,  

− w Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowano zajęcia muzyczne, plastyczne 

i sportowe dla 48 uczniów,  

− Szkoła Podstawowa nr 6 natomiast prowadziła podobne zajęcia w trakcie 

ferii dla 25 uczniów,  

• zimowiska stacjonarne   

− Szkoła Podstawowa nr 1 zorganizowała zimowisko dla 45 uczniów,   

− Szkoła Podstawowa nr 4 prowadziła zimowisko dla 43 dzieci,  

− Szkoła Podstawowa nr 5 zapewniała wypoczynek zimowy 35 uczniom,  

− Szkoła Podstawowa nr 7 zorganizowała zimowisko dla 11 dzieci, 

• półkolonie i warsztaty w okresie wakacji letnich  

− warsztaty zainteresowań (sportowo – rekreacyjne, plastyczne, muzyczne) 

dla uczniów w trakcie wakacji letnich organizowała jedynie Szkoła 

Podstawowa nr 2; udział w zajęciach wzięło 35 dzieci), 

− Szkoła Podstawowa nr 1 prowadziła półkolonie dla 45 uczniów, 

− Szkoła Podstawowa nr 5 zorganizowała półkolonie dla 35 dzieci, 

• kolonie   

− Szkoła Podstawowa nr 4 zorganizowała kolonie dla 22 uczniów, 

− Szkoła Podstawowa nr 6 zapewniła wypoczynek w postaci kolonii dla 80 

uczniów. 

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn oraz 

wpłat rodziców. 

Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie w roku 2018 zlecał organizację zajęć 

podczas wakacji i ferii zimowych organizacjom pozarządowym.  

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn, w tym 
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W ramach Bezpiecznej Akcji Zima zrealizowano następujące działania: 

- „Organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży podczas ferii 

zimowych 2018 w ramach Bezpiecznej Akcji Zima”, w której udział wzięło 22 

uczestników,  

- „Wesołe ferie!”, w których uczestniczyło 50 uczestników. 

 

W ramach Bezpiecznej Akcji Lato zrealizowano następujące działania: 

- „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich  

- Bezpieczna Akcja Lato” - brak danych co do ilości uczestników, 

- „RoLkOVE 43400 - zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy na rolkach wg programu  

- Robię to co kocham wraz z propagowaniem akcji bezpiecznej jazdy - Jeżdżę z głową  

- Jeżdżę w kasku” - 70 uczestników. 

 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Cieszynie prowadziło „Półkolonię 

letnią dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych z programem 

profilaktycznym – Bezpiecznie to znaczy jak ?”, w której uczestniczyło 100 osób. 

Zorganizowało również kolonię letnią dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych  

i gimnazjów – Pogorzelica 2018 z elementami programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, 

w której uczestniczyły 53 osoby. 

Ponadto w Świetlicy Środowiskowej „Przytulisko” trwały zajęcia Aktywne lato z TPD,  

w którym uczestniczyły 33 osoby. 

 

TPD zorganizowało też półkolonię zimową dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół 

podstawowych z programem profilaktycznym „Co się dzieje na feriach, gdy nie siedzę przy 

komputerze”, w której uczestniczyło 100 osób. 

 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 

W Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie latem i zimą realizowano 

ogólnodostępne zajęcia dla dzieci. W trakcie wakacji letnich organizowano warsztaty 

literackie, plastyczne, ekologiczne, czytelnicze, teatralne, biblioterapeutyczne 

 i wychowawcze oraz turnieje gier planszowych – łącznie 34 zajęcia, z których skorzystało 

372 dzieci. 

Natomiast zimą 2018 roku w prowadzonych 8 typach zajęć udział wzięło 131 dzieci. 

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn, w tym 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 
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Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w okresie wakacji szkolnych prowadziło 

półkolonie socjoterapeutyczne „Wakacje w Kontakcie”, w których uczestniczyło 51 dzieci.  

W trakcie ferii zimowych Stowarzyszenie organizowało zajęcia pod hasłem „Zimowo  

i wesoło” – ferie w CPEiT Kontakt, w których udział wzięło 10 osób.  

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 

 

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” również organizował zajęcia dla dzieci  

w okresie wakacji. 

W ramach „Kulturalnego lata z COK” zorganizowano: 

− transgraniczne półkolonie dla dzieci „Tańczymy i śpiewómy po naszymu”. Były to 

bezpłatne 5 dniowe zajęcia, w ramach projektu „Kaj indzi inakszy u nas po 

naszymu. Kultura ludowa śląska cieszyńskiego”, w których uczestniczyło łącznie 

30 dzieci. 

 

Cieszyński Ośrodek Kultury nie organizował zajęć ani półkolonii w okresie ferii zimowych, 

ponieważ budynek był remontowany. 

 

 

Sfinansowano z dotacji unijnych. 

 

 

Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej prowadziło „Obóz 

Artystyczny dla dzieci Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej”, w którym uczestniczyło 

31 osób. 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 

Parafia Rzymsko - Katolicka p. w. św. Elżbiety w Cieszynie zorganizowała kolonię 

„Wesołe wakacje z programem profilaktyczno – terapeutycznym”, w której uczestniczyło 

67 osób. 

Prowadziła również „Półkolonię w czasie ferii zimowych z programem terapeutycznym”,  

w której wzięło udział 37 osób. 

 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 

 

Klub Sportowy „Cieszyn” zorganizował „Sportowe wakacje z hokejem w Międzywodach”, 

w których uczestniczyło 15 osób. 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 
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Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej prowadziło Półkolonie „Twórcze lato”,  

w których wzięły udział 84 osoby. 

 

 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 

 

 

TS 1909 PIAST Cieszyn  zorganizował obóz zimowy „Sport tak !!! używki nie !!!”,  

w którym uczestniczyło 28 osób. 

 

 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 

 

5. Rozwój oferty ogólnodostępnych 

zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych dla dzieci  

i młodzieży. 

 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” organizowało zajęcia pozalekcyjne dla 

dzieci i młodzieży w następujących formach: 

 

− Warsztatów Artystycznych, w tym warsztatów ceramicznych, malarskich, 

fotograficznych, tanecznych, w których udział wzięło 919 osób, w tym dzieci, 

− Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, kompensacyjnym i rewalidacyjnym,  

w których udział brało 45 osób.  

 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna oraz 

ze środków Województwa Śląskiego. 

 

Szkoły Podstawowe prowadziły zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, głównie w ramach  

SKS-ów oraz kół zainteresowań. Były to przede wszystkim zajęcia:   

• sportowo – rekreacyjne; udział uczniów w poszczególnych szkołach  wyniósł: SP 1  

- 115, SP 2 - 120, SP 3 - 60, SP 4 - 30, SP 5 - 90, SP 6 - 60, SP 7 – 45, 

• plastyczne; na zajęcia uczęszczała następująca liczba dzieci: SP 1 - 9, SP 2 - 40, SP 4  

- 8, SP 5 - 12, SP 7 – 20, 

• muzyczne; udział uczniów w poszczególnych szkołach  wyniósł: SP 1 - 8, SP 2 - 20, SP 

4 - 15, SP 5 - 39, SP 6 - 20, SP 7 – 20, 

• taneczne; na zajęcia uczęszczała następująca liczba dzieci: SP 2 - 25, SP 4 - 25, SP 5  

- 21, SP 7 – 20, 

• Ponadto szkoły prowadziły kółka informatyczne,  modelarskie, teatralne, a także koła 

przedmiotowe: matematyczne, językowe, chemiczne, biologiczne, fizyczne, 
przyrodnicze, historyczne, WOS-u. W SP nr 1 działało koło wolontariatu, w SP nr 4 

koło asystentów bibliotecznych, w SP nr 4 koło literacko-regionalne, natomiast w SP nr 

7 prowadzono zajęcia z szachów oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W tych 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

Ministerstwa Sportu, wpłat rodziców, środków 

Śląskiego Związku Sportowego, dotacji unijnych. 
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dodatkowych formach zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych szkołach udział wzięło 

odpowiednio: SP 1 - 290, SP 2 - 225, SP 3 - 100, SP 4 - 84, SP 5 - 100, SP 7 – 49. 

 

 

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” przez cały rok 2018 (oprócz okresu wakacji 

letnich) organizował zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach grup zainteresowań, pracowni 

i zespołów artystycznych: 

 

− w zajęciach teatralnych dla dzieci od I do VI 2018 r. uczestniczyło 18 dzieci, 

− zajęcia muzyczne w zakresie gry na keyboardzie skupiały w okresie całego roku 12 

dzieci,  

− w zajęciach pracowni malarstwa i rysunku uczestniczyło od I do VI 2018 r. 68 

osób, a od IX do XII 2018 r. 51 osób,  

− w zajęciach pracowni ceramiki od I do VI 2018r. uczestniczyło 53 osób, a od IX do 

XII 2018 r. 40 osób,  

− w pracowni rękodzieła artystycznego brało udział od I do VI 2018 r. 11 osób, a od 

IX do XII 2018 r. 9 osób,  

− w zajęciach szachowych uczestniczyło od I do VI 2018 r. 35 dzieci, a od IX do XII 

2018 r. 21 osób,  

− w zajęciach zespołu taneczno-mażoretkowego „Cieszyńskie Gwiazdeczki” udział 

brało od I do VI 2018 r. 65 dzieci, a od IX do XII 2018 r. 48 osób,  

− w zajęciach tanecznych – „Boom KIDS” hip-hop uczestniczyło od I do VI 2018 r. 

16 dzieci,  

− w zajęciach tanecznych „Boom Kids” od X do XII 2018 r. udział brało 13 osób, 

− w zajęciach tanecznych Fresh Crew brało udział od I do VI 2018 r. 16 dzieci,  

− w zajęciach w ramach Musical Projekt od I do VI 2018 r. uczestniczyło 56 dzieci, 

zaś od X do XII 2018 r. 32 dzieci, 

− w zajęciach pracowni fotografii i nowych mediów brało udział od I do VI 2018 r. 11 

osób, a od X do XII 2018 r. 7 osób,  

− w zajęciach tańca współczesnego udział brało od I do VI 2018 r. 9 osób,  

− grupa taneczna Dolarki prowadzona od I do VI 2018 r. zrzeszała 12 dzieci, 

− warsztaty gry na instrumentach, wokalne i rytmiczne  w „Strefie Podziemnej” COK, 

zrzeszające również dzieci. 

 

Ponadto Cieszyński Ośrodek Kultury organizował zajęcia z tańca współczesnego i latino 

solo, tańca żydowskiego, zajęcia „Zamotane Latino”, „Bachata”, „Bachata pary”, „Tabata”, 

prowadził także Amatorska Grupę Teatralną, Miejską Orkiestrę Dętą „Cieszynianka”, 

Amatorską Grupę Gitarową, Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”, grupę 

Zajęcia odpłatne. 
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„Volta”, zajęcia „Fit Joga” i „Język z Kulturą – Kulturalny Czeski”, w których uczestniczyła 

również młodzież. 

 

W Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie realizowano ogólnodostępne 

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Zorganizowano łącznie 136 warsztatów: literackie, 

plastyczne, ekologiczne, czytelnicze, teatralne, biblioterapeutyczne i wychowawcze oraz 

turnieje gier planszowych, z których skorzystało 313 dzieci. 

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn, w tym  

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 

 

Wydział Sportu z ramienia gminy był koordynatorem projektu pn. „SMOK Cieszyn”. 

Projekt ten był częścią programu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki 

realizowanego przez Polski Związek Koszykówki oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki  

w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Ww. projekt miał na celu m.in. 

popularyzację koszykówki, podniesienie umiejętności koszykarskich, dbanie o prawidłowy 

rozwój młodzieży, utrzymanie dobrej sprawności fizycznej oraz aktywne spędzenie wolnego 

czasu. W zajęciach w pierwszym semestrze realizowanym w okresie od 2 stycznia do 30 

czerwca 2018 roku udział wzięło 45 chłopców natomiast w II semestrze realizowanym  

w okresie od 1 września do 21 grudnia 2018 roku wzięło udział 36 chłopców. 

Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie w 2018 roku zlecał organizację zajęć 

sportowo - rekreacyjnych innym podmiotom, w szczególności klubom sportowym. Były to 

następujące typy zajęć skierowane do dzieci i młodzieży: 

 

− „Prowadzenie szkolenia piłki siatkowej chłopców” – wzięło w nich udział 32 

uczestników, 

− „Płyniemy po zdrowie” – w zajęciach uczestniczyło 30 dzieci, 

− „Organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży” – 15 

dzieci, 

− „Z lekkoatletyką po zdrowie” – 12 osób, 

− „Profilaktyka 2018 CKS Piast” – 9 grup treningowych, 

− „Prowadzenie szkolenia tenisa ziemnego” – 17 osób,  

− „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych - treningi własne, nauka jazdy na 

rolkach i łyżwach wraz ze spotkaniami edukacyjnymi dot. uzależnień”, brało w 

nich udział 300 osób, 

− „Organizacja cyklicznych zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży wraz z edukacją 

dot. problemów uzależnień” – uczestniczyło w nich 24 dzieci, 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn, w tym 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna  

a także ze środków Polskiego Związku 

Koszykówki. 
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− „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży  

w zakresie piłki siatkowej dziewcząt” – 2 grupy, 

− „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych - treningi własne, nauka jazdy na 

rolkach i łyżwach wraz ze spotkaniami edukacyjno - profilaktycznymi dot. 

uzależnień oraz organizacja zawodów we współpracy ze Śląskim Związkiem 

Hokeja na Lodzie”, w których udział wzięło 52 uczestników, 

− „Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe z Hokeja na Trawie dla Dzieci i Młodzieży” – 

uczestniczyło w nich 20 uczestników, 

− „Przeciwdziałanie i walka z uzależnieniami oraz patologią społeczną poprzez 

aktywność sportowo – ruchową dla dzieci i młodzieży z gminy Cieszyn” – 39 

treningów.  

 

Sieć środowiskowych ognisk wychowawczych i Świetlica środowiskowa „Przytulisko” 

umożliwiały pobyt dzieciom i młodzieży po zajęciach szkolnych w dni powszednie  

i w soboty. Z oferty ognisk i świetlicy „Przytulisko” w 2018 roku skorzystało 136 dzieci. 

Poza pomocą w nauce zapewnianą od poniedziałku do piątku, w soboty organizowały 

zajęcia sportowo-rekreacyjne (basen, wycieczki, gry zespołowe, spacery), zajęcia 

kulturotwórcze (wyjścia do kina, muzeum, teatru, na wystawy), zajęcia plastyczne.  

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn,  

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 

6. Wspieranie idei wolontariatu 

oraz promowanie aktywności 

młodego pokolenia na rzecz osób 

potrzebujących. 

Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” prowadziło 

3 programy wolontariackie: 

− w ramach Programu „Douczanie” pomoc wolontariacką świadczyły 4 osoby,  

a pomocą objętych zostało 10 dzieci, 

− w ramach Wolontariatu Akcyjnego pomoc wolontariacką świadczyło 61 osób,  

a pomoc objęła około 490 dzieci,  

− wolontariat w placówkach Stowarzyszenia „Być Razem” – w placówkach 

wykonywało nieodpłatnie swoją pracę 36 wolontariuszy, a pomoc objęła 122 

osoby, w tym dzieci. 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn,  

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna 

(w zakresie przygotowania wolontariuszy do pracy 

wolontariackiej).  
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W ramach Punktu Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie 

realizowane były 2 programy wolontariackie, w które zaangażowanych było 25 

wolontariuszy: 

− Program „Ziomek” skierowany jest do osób starszych, samotnych, 

niepełnosprawnych; w ubiegłym roku uczestniczyło w nim 10 wolontariuszy, 

− Program „Douczanie”, który obejmuje wsparcie w nauce uczniów szkół 

podstawowych; uczestniczyło w nim 15 wolontariuszy. 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn 

(wynagrodzenie dla pracownika socjalnego 

 - opiekuna Punktu Wolontariatu). 

 

Wolontariat organizowany był również w cieszyńskich szkołach. 

 

• Szkoła Podstawowa nr 1 organizowała przede wszystkim akcje wolontariackie:  

„Prezent pod choinkę”, w której udział brało 130 osób, „Pełna miska dla 

schroniska” - 400 osób, Mini Jarmark Świąteczny - 400 osób, „Słodka środa” - 400 

osób, „Starsi pomagają młodszym”  - 10 osób. 

• Szkoła Podstawowa nr 2, gdzie działa Szkolny Klub Wolontariatu, który w 2018 r. 

przeprowadził ok. 20 akcji, a zaangażowanych w nie było około 20 osób.  

W niektórych akcjach uczestniczyła cała społeczność szkolna. 

• Szkoła Podstawowa nr 4 gdzie również istnieje klub wolontariacki przy 

Samorządzie Szkolnym, składający się z 7 osób. Ponadto szkoła prowadziła akcje 

wolontariackie: „Wszystkie Kolory Świata” UNICEF, w której uczestniczyło 287 

osób, Góra Grosza - 287 osób, Paczka dla każdego dziecka - 287 osób, Klapki dla 

Gambii - 287 osób, Szkoło pomóż i ty - 287 osób, Akcja dla szkoły dla osób 

niewidomych w Laskach  - 287 osób, świąteczne kartki dobroczynne  - 287 osób, 

• Szkoła Podstawowa nr 5, gdzie działała stała grupa 8 wolontariuszy w świetlicy 

szkolnej. Szkoła prowadzi też współpracę z placówkami, instytucjami i 

organizacjami.  W ramach współpracy z DPS „Pogodna Jesień” zorganizowano 

jasełka i koncert pieśni patriotycznej, zaś w organizację tych wydarzeń 

zaangażowanych było 30 wolontariuszy. Prowadzono zbiórkę nakrętek na rzecz 

Oddziału Dziecięcego Szpitala Śląskiego w Cieszynie - 30 osób. Zorganizowano 

akcję Prezent pod choinkę dla Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie - 30 

osób, zbiórkę karmy i koców dla Schroniska dla Zwierząt „Azyl” - 20 osób, 

zbiórkę prezentów dla Domu Samotnej Matki słonecznik - 20 osób. Szkoła była też 

Zadanie realizowano bezkosztowo, dzięki 

zaangażowaniu nauczycieli (w ramach 

wykonywania powierzonych czynności 

dodatkowych) oraz dzięki wpłatom rodziców  

i nauczycieli. 
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zaangażowana w akcje wolontariackie na rzecz: Hospicjum Św. Łukasza, w której 

udział brało 20 osób, Fundacji Dziewczynka z zapałkami - 18 osób, zbiórkę „Góra 

Grosza” oraz na rzecz chorych koleżanek i kolegów  - 269 osób.  
• Szkoła Podstawowa nr 6 gdzie prowadzono zbiórkę „Góra Grosza”, a także 

zorganizowano 3 akcje wolontariackie.  

• w Szkole Podstawowej nr 7 działa Szkolne Koło Caritas, które zrzesza 40 uczniów. 

7. Wzmacnianie rodzin poprzez 

rozwój poradnictwa rodzinnego 

oraz upowszechnianie dostępności 

do specjalistów pracujących  

z rodziną. 

 

Poradnictwo dla rodzin w 2018 roku  realizowane było przez Centrum Profilaktyki Edukacji 

i Terapii „Kontakt”. Zorganizowano: 

 

− porady prawne, z których skorzystało 260 osób, 

− porady psychologiczne,  z których skorzystało 159 osób, 

− porady specjalistyczne dla osób uzależnionych lub współuzależnionych, z których 

skorzystały 93 osoby, 

− zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, kompensacyjnym i rewalidacyjnym,  

w których uczestniczyło 45 osób, 

− w spotkaniach grup wsparcia i grup terapeutycznych udział wzięły 23 osoby,  

Ponadto Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

prowadził grupę wsparcia dla kobiet, będących mieszkankami placówki, a także 

działania interwencyjne, które świadczyli pracownicy pierwszego kontaktu. 

W Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” zorganizowano zajęcia z logopedą oraz 

warsztaty metodą „Klucz do uczenia się”, w których udział wzięło 13 dzieci. 

Prowadzono również zajęcia w ramach programu „Zdrowy rodzic – zdrowe dziecko” 

dla 17 osób.  

 

 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna,  

a także powiatu cieszyńskiego. 

 

 

Cieszyńskie Przedszkola w 2018 roku organizowały porady psychologiczne, pedagogiczne 

oraz logopedyczne dla rodziców. Łącznie odbyło się około 335 konsultacji tego typu.  

Ponadto udzielano porad specjalistycznych – konsultacje z terapeutą pedagogicznym, 

rehabilitantem, prowadzono warsztaty i prelekcje dla rodziców, organizowano spotkania 

grupowe z psychologiem, w których brali udział rodzice dzieci uczęszczających do 

placówek.  

 

Szkoły podstawowe prowadziły konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, oraz 

konsultacje z logopedą. Ponadto organizowały dla rodziców prelekcje, warsztaty i spotkania 

ze specjalistami. Tematyka prelekcji obejmowała głównie bezpieczeństwa korzystania  

z Internetu i portali społecznościowych oraz zagadnień z zakresu profilaktyki uzależnień. 

  

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn, w tym 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 
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8. Inicjowanie współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego, 

kościołów i związków 

wyznaniowych oraz organizacji 

pozarządowych w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. 

Gmina Cieszyn zlecała wiele zadań własnych organizacjom pozarządowym. 

 

Ponadto, współpracowała z Powiatem Cieszyńskim w zakresie prowadzenia Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2018 r. gmina Cieszyn 

wystąpiła ponownie do Powiatu Cieszyńskiego z propozycją utworzenia powiatowego 

ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  

 

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 

9. Prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego, obejmujących dzieci 

wychowaniem i opieką. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Odział Powiatowy w Cieszynie, na zlecenie gminy 

Cieszyn, prowadziło 6 placówek wsparcia dziennego – w tym 5 Środowiskowych Ognisk 

Wychowawczych i Świetlicę Środowiskową „Przytulisko”. Do zadań placówek należy:  

− pomoc w pokonywaniu trudności w nauce i uzyskiwanie promocji do wyższych 

klas,  

− wspieranie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

− wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, 

− kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy,  

− podnoszenie kultury osobistej wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

agresji, przemocy, wulgarności, 

− promowanie zdrowego trybu życia, 

− współpraca z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną, 

− dożywianie wychowanków. 

 

Z oferty placówek skorzystało 136 dzieci. Podopieczni wywodzili się zazwyczaj z rodzin 

niewydolnych wychowawczo, zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem, przemocą,  

o niskim statusie materialnym. Kierowani byli do palcówek przez kuratorów sądowych, 

pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych MOPS i asystentów rodziny. 

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. 

10. Promowanie działań na rzecz 

rodzin wielodzietnych, w tym 

realizacja programu Cieszyńska 

Karta Dużej Rodziny. 

W 2018 roku Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu 

Miejskiego w Cieszynie wydał Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny 62 rodzinom. Łączna 

liczba dzieci w tych rodzinach wynosiła 194. Łącznie na koniec 2018 roku z Cieszyńskiej 

Karty Dużej Rodziny korzystały 422 rodziny. 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 
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Cel szczegółowy 2. Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji funkcji rodziny. 

Zadania Wskaźniki Źródła finansowania. 

1. Udzielanie rodzinom z dziećmi 

będącym w trudnej sytuacji 

życiowej pomocy w formie 

świadczeń rodzinnych, 

alimentacyjnych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie wypłacił świadczenia rodzinne w postaci 

zasiłku rodzinnego na dzieci 886 świadczeniobiorcom w łącznej kwocie 2.542.954,00 zł. 

Koszt wypłaconych zasiłków rodzinnych wyniósł 1.724.988, a koszt dodatków do zasiłków 

rodzinnych wyniósł 817.966 zł. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie wypłacił 14.966  pojedynczych 

świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego na dziecko, w tym: 

− 4.767 zasiłków na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 

− 9.522 świadczeń na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku 

życia, 

− 654 świadczenia dla osób w wieku 18 – 21 lat, 

− 23 świadczenia dla osób 21 – 24 lat. 

Wypłacono także 5.474 pojedyncze dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym: 

− 82 dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, 

− 534 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 

− 541 z tytułu samotnego wychowania dziecka, 

− 1.059  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. 

Wypłacono również: 

− 790 pojedynczych świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

− 99 świadczeń z tytułu nauki, poza miejscem zamieszkania, 

− 2.369 świadczenia z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

− 253 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 

− 784 świadczenia rodzicielskie, 

− brak było jednorazowych świadczeń przewidzianych w ustawie „Za Życiem”. 

 

Ośrodek wypłacił także 253 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wartość 

tych świadczeń wyniosła 253.000 zł. 

 

 

 

Sfinansowano ze środków budżetu państwa. 
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Wypłacono również 3.147 pojedynczych świadczeń w postaci świadczeń z Funduszu 

Alimentacyjnego na dziecko. Wartość tych świadczeń wyniosła 1.323.501 zł. 

 

2. Zapewnienie rodzinom 

(zwłaszcza dzieciom i młodzieży  

z rodzin ubogich) pomocy w formie 

gorącego posiłku, rozwój bazy 

żywieniowej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, w ramach Programu osłonowego 

„Pomoc dla mieszkańców gminy Cieszyn w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 

finansował żywienie w roku 2018 (obiady w szkołach, posiłki w przedszkolach i żłobkach) 

dla 110 dzieci. Dodatkowo 24 dzieci dożywianych było na wniosek dyrektora placówki, bez 

konieczności wydania decyzji. 

Ośrodek finansował żywienie w 28 placówkach: w 12 szkołach, 14 przedszkolach oraz  

2 żłobkach. 

Szkoły pozyskiwały również sponsorów, traktując kwestie zapewnienia gorącego posiłku 

dzieciom, jako sprawę priorytetową. W 2018 r. osoby prywatne sfinansowały posiłki dla  

4 dzieci. Posiłki wydawane dzieciom w trudnej sytuacji materialnej finansowane były 

również przez Parafię Ewangelicko-Augsburską, Fundację „Łatka” (około 31 dzieci) oraz 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Cieszynie (łącznie posiłki dla 13 

dzieci). Ponadto w Szkole Podstawowej nr 5 Firma Andersen Polska objęła dożywianiem  

w formie warzyw i owoców 127 uczniów. 

 

Sfinansowano ze środków budżetu państwa, ze 

środków gminy Cieszyn, a także przy udziale 

organizacji pozarządowych, kościołów 

i sponsorów. 

3. Udzielanie dzieciom  

i młodzieży stypendiów  

o charakterze socjalnym oraz 

naukowym. 

W roku 2018 pomoc w postaci stypendiów łącznie przyznano 834 razy: stypendia socjalne 

wypłacono 107 uczniom, stypendia naukowe 509 uczniom, zaś sportowe przyznano 218 

dzieciom.  

Wypłacono również 3 zasiłki szkolne. 

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn oraz ze 

środków budżetu państwa. 

4. Pomoc w zaopatrzeniu dzieci  

i młodzieży w podręczniki  

i artykuły szkolne. 

W 2018 roku wszyscy uczniowie zostali objęci wsparciem w postaci zaopatrzenia  

w podręczniki szkolne i ćwiczenia w ramach programu rządowego (łącznie 2540 uczniów). 

 

Sfinansowano ze środków budżetu państwa oraz 

środków własnych gminy. 
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5. Świadczenie pomocy finansowej 

i rzeczowej rodzinom znajdującym 

się w trudnej sytuacji materialnej. 

Z powodu trudności materialnych, pomocą finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cieszynie w roku 2018 objętych zostało 119 rodzin z dziećmi 

(liczba osób w rodzinach wyniosła 402). 60 z tych rodzin to rodziny niepełne (liczba osób  

w tych rodzinach to 183). 

W 31 rodzinach objętych pomocą Ośrodka wychowywało się przynajmniej troje dzieci 

(łącznie liczba osób w tych rodzinach to 152). 

 

Sfinansowano ze środków budżetu państwa oraz ze 

środków gminy Cieszyn. 

Rodziny z dziećmi objęte były również pomocą rzeczową (przybory szkolne, odzież, paczki 

świąteczne), świadczoną przez organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe  

z terenu gminy Cieszyn. 

 

Darowizny od osób prywatnych i firm. 

Pomoc rzeczową w postaci ubrań, przedmiotów codziennego użytku , mebli, rodzinom oraz 

kobietom samotnie wychowującym dzieci i kobietom w ciąży, a także byłym mieszkankom, 

które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej świadczył również Dom Matki i Dziecka 

„Słonecznik”. Pomoc ta świadczona była przez osoby prywatne oraz w ramach akcji 

„Pomaganie przez ubranie”.  

 

Darowizny od osób prywatnych. 

6. Zapewnienie poradnictwa 

rodzinnego: prawnego, 

psychologicznego oraz 

pedagogicznego dla rodzin 

przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. 

 

 
W 2018 roku MOPS zorganizował indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

w wymiarze 15 godzin. 

 
 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 
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7. Pomoc w postaci usług 

opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla rodzin  

z dziećmi. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie udzielił pomocy w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych 8 rodzinom z problemem niepełnosprawności,   

w których wychowywały się dzieci. W rodzinach tych łącznie pomocą w postaci usług 

bezpośrednio objęto 10 dzieci. Usługi specjalistyczne kierowane do dzieci, miały na celu 

między innymi naukę i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostęp do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz rehabilitacji fizycznej, pielęgnację 

jako element wspierania procesu leczenia. 

 

Sfinansowano ze środków budżetu państwa.  

 

8. Szkolenie kadry profesjonalnie 

pomagającej z instytucji  

i organizacji zajmujących się 

wspieraniem rodziny. 

Asystenci rodziny uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

− „Indywidualny plan pomocy rodzinie. Pomoc i wspieranie rodziny w kryzysie”, 

−  „Przełamać tabu. Analiza zjawisk przemocy seksualnej oraz zachowań o podłożu 

samobójczym u dzieci i młodzieży”, 

− „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 

− „Warsztat pracy asystentów rodzin”. 

Pracownicy socjalni uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

− Cyklicznie co miesiąc odbywała się Superwizja dla pracowników socjalnych,  

− „Przełamać tabu. Analiza zjawisk przemocy seksualnej oraz zachowań o podłożu 

samobójczym u dzieci i młodzieży”, 

− „Gdy minie pierwszy szok”, 

− „Pociąg antynarkotykowy REVOLUTION TRAIN”, 

− „E - uzależnienia – źródłem zagrożeń społecznych w tym zdrowotnych, 

ekonomicznych, środowiskowych”, 

− „Świadomy przedsiębiorca, odpowiedzialny sprzedawca – w ramach GKRPA,  

− Szkolenia z zakresu ekonomii społecznej.  

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn, środków 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. Organizowanie grup wsparcia 

oraz grup samopomocowych dla 

rodziców przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz Centrum 

Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” organizowały grupy wsparcia i grupy 

terapeutyczne. 

 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn, 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna oraz 

powiatu cieszyńskiego 
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10. Zabezpieczenie mieszkań dla 

rodzin z dziećmi. 

Z zasobów gminy Cieszyn przyznano lokale mieszkalne na czas nieoznaczony dla 15 rodzin 

z dziećmi, w tym 14 w zwykłym trybie, zaś jeden przypadek była to zamiana I stopnia. 

 

Przyznano także 10 lokali socjalnych dla rodzin z dziećmi, w tym 4 wnioski zrealizowano 

w zwykłym trybie, 2 w wyniku zamiany I stopnia, oraz 4 mieszkania przyznano w wyniku 

wyroku eksmisyjnego. 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 

Cel szczegółowy 3. Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej. 

 

Zadania Wskaźniki Źródła finansowania 

1. Zapewnienie rodzinom 

przeżywającym trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, pomocy 

asystenta rodziny. 

Wsparciem asystenta rodziny w 2018 roku objęte były 52 rodziny przeżywające trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z tego w 38 przypadkach praca 

prowadzona była w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Cieszynie. Spośród tych 

rodzin, 13 usamodzielniło się.  

W 2018 roku 5 dzieci wróciło do rodzin biologicznych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie zatrudniał czterech asystentów rodziny. 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn, ze 

środków budżetu państwa. 

2. Świadczenie pracy socjalnej 

rodzinom. 

Wsparciem w postaci różnorodnych form pracy socjalnej oraz poradnictwa pracownika 

socjalnego w związku z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

objętych było ponad 38 rodzin, w których wychowywało się 83 dzieci.  

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 

3. Monitorowanie sytuacji rodzin 

przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. 

 

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny stale monitorowali sytuację zdrowotną dzieci  

w rodzinach z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

utrzymywali stały kontakt z lekarzami rodzinnymi. 

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 
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4. Wspieranie działalności 

ośrodków zapewniających wsparcie 

kobietom w ciąży oraz samotnym 

matkom (zwłaszcza doznającym 

przemocy). 

Gmina Cieszyn udzieliła Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji 

celowej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie. Ze schronienia w tym Ośrodku skorzystało 16 osób (6 kobiet i 10 dzieci). 

W Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy 

Wzajemnej „Być Razem” przebywało 18 osób z Gminy Cieszyn (8 osób dorosłych i 10 dzieci). 

Dofinansowano ze środków gminy Cieszyn oraz 

ze środków powiatu cieszyńskiego. 

5. Podejmowanie działań 

zmierzających do ustanowienia 

rodzin wspierających. 

Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak rodzin chcących pełnić rolę rodziny 

wspierającej z najbliższego otoczenia rodzin objętych pomocą. 
 

- 

 

6. Współfinansowanie pobytu 

dzieci w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka, 

placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych 

placówkach opiekuńczo-

terapeutycznych, interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym oraz 

zakładach opiekuńczo-leczniczych. 

 

W 2018 roku dofinansowano pobyt w pieczy zastępczej  dzieci – 18 w placówkach opiekuńczo 

– wychowawczych (Dom Dziecka w Cieszynie, Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie  

w Międzyświeciu, Rodzinny Dom Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu),  

13 w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 11 w rodzinach zastępczych niespokrewnionych. 

Gmina współfinansowała również pobyt 1 dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Koszt 

współfinansowania kosztów pobytu dzieci w 2018 r. wyniósł: 256.046,35 zł w pieczy 

zastępczej i 12.268,20 zł w ZOL. 

 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 

7. 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. Ścisłą współpracę MOPS podejmował 

również z organizacjami pozarządowymi, m.in.: Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być 

Razem”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Oddziałem Powiatowym w Cieszynie, kościołami 

i związkami wyznaniowymi.  

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 



20 

 

8. Prowadzenie mieszkania 

chronionego dla rodzin  

z trudnościami w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

Ze schronienia w mieszkaniu chronionym oraz wsparcia pracownika socjalnego i asystenta 

rodziny, z uwagi na trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, korzystała 

w 2018 roku jedna rodzina – matka z dwójką dzieci. 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 

Cel szczegółowy 4. Reintegracja rodzin. 

Zadania Wskaźniki Źródła finansowania 

1. Rozwijanie działań 

wspierających i edukacyjnych 

skierowanych do rodziców dzieci  

i młodzieży umieszczonych w 

pieczy zastępczej, mających na celu 

powrót dzieci pod opiekę rodziców, 

budowanie więzi pomiędzy dziećmi 

i rodzicami. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r. podejmował pracę z 25 rodzinami 

biologicznymi na rzecz powrotu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W przypadku 

15 rodzin praca ta odbywała się na wezwanie Sądu Rejonowego w Cieszynie. 15 z tych 

rodzin było objętych wsparciem asystenta rodziny. Rodzice dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej korzystali ponadto z poradnictwa prawnego, psychologicznego, uczestniczyli w 

grupach wsparcia.  

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 

2. Rozwijanie systemu wsparcia 

środowiskowego oraz 

indywidualnych konsultacji dla 

dzieci i młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 

Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą obejmowani byli wsparciem pracowników 

socjalnych MOPS, głównie w formie pracy socjalnej.  
Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 

3. Zabezpieczenie mieszkań dla 

młodzieży opuszczającej pieczę 

zastępczą. 

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o. w 2018 roku przydzielił lokale socjalne  

8 usamodzielniającym się wychowankom, w tym 1 wychowankowi Domu Dziecka,  

2 wychowankom rodzin zastępczych oraz 5 wychowankom ośrodków szkolno- 

wychowawczych. 

Sfinansowano ze środków gminy Cieszyn. 
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Potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. 

 

Potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny: 

 

• wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności poprzez: 

− zapewnianie warunków sprzyjających właściwemu funkcjonowaniu rodzin, w tym zapewnianie odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, edukacyjnych i placówkach wsparcia dziennego,   

− organizowanie szerokiej gamy ogólnodostępnych zajęć dla dzieci i młodzieży, umożliwiających rozwój ich zainteresowań oraz bezpieczne spędzanie czasu wolnego, 

− zapewnianie dostępu do wsparcia różnego rodzaju specjalistów pracujących z rodziną, 

− wspieranie aktywności społecznej dzieci i młodzieży oraz inicjatyw obywatelskich,  

 

• zapewnianie bezpieczeństwa rodzinom, w szczególności poprzez: 

− udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom z dziećmi, zgodnie z przepisami prawa, 

− zapewnianie dostępu do różnego rodzaju poradnictwa rodzinnego oraz innych form wsparcia dla rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,  

  

• udzielanie pomocy rodzinom z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinom w sytuacji kryzysowej, w szczególności poprzez: 

− zapewnianie pomocy asystenta rodziny wszystkim rodzinom wymagającym takiego wsparcia, co związane jest z koniecznością zatrudniania odpowiedniej liczby asystentów, 

− pozyskiwanie w środowisku tzw. rodzin wspierających, 

− zapewnianie dostępu do placówek całodobowych świadczących pomoc w sytuacjach kryzysowych, 

− stałe rozwijanie współpracy w ramach funkcjonującego systemu pomocy rodzinie w celu tworzenia nowych form oddziaływań  wobec rodzin przeżywających trudności, 

 

• reintegracja rodzin, w szczególności poprzez: 

− rozwijanie działań skierowanych do rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w celu powrotu dzieci, 

− obejmowanie pomocą i wsparciem wychowanków pieczy zastępczej.  

 

 

 


