
CEL STRATEGICZNY  1

Działania na rzecz rozwoju społeczności lokalne

CELE OPERACYJNE

1.1Wspieranie lokalnych przedsięwzięć oraz działalności organizacji 
pożytku publicznego

1.2Integracja środowiska lokalnego

1.3Działania profilaktyczne zmierzające do poprawy kondycji 
zdrowotnej mieszkańców
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Cel operacyjny 1.1

Wspieranie lokalnych przedsięwzięć oraz działalności organizacji pożytku publicznego

Nr 
zadania

Rodzaj zadania Mierniki,
wskaźniki

Instytucja
 koordynująca, 

Partnerzy Okres realizacji

1.1.1 Stworzenie warunków do powstawania spółdzielni 
socjalnych z naciskiem na zasady ekonomii 

społecznej

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
powstałych, 

lub 
działających 
spółdzielni

Urząd Miasta  OPS, organizacje 
pozarządowe

Określić czy 
działania mają 

charakter ciągły, 
cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy 

itp. 

Pomocna dłoń 1 OPS. UM Działa ciągłe. 

1.1.2 Pomoc w tworzeniu nowych organizacji i 
stowarzyszeń działających na rzecz środowiska

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba nowo 
powstałych 
organizacji i 

stowarzyszeń 

Urząd Miasta Rady osiedlowe i 
sołeckie, 
 szkoły

Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum 
„BONA FIDE” (dofinansowanie imprez). 
Współpraca z klubami sportowymi

Liczba 
organizacji i 
stowarzyszeń

1

ZS Trzebinia Rady osiedlowe i 
sołeckie,
 szkoły

Działania ciągłe

Przedstawiciele szkoły współpracują ze Stowarzyszeniem 
„Nasze Psary”

1 SP Psary Stowarzyszenie „Nasze 
Psary”

Cały rok
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1.1.3 Doradztwo i wspieranie organizacji III sektora w 
zakresie działalności pożytku publicznego

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Ilość porad, 
konsultacji itp. 

Urząd Miasta Jednostki 
organizacyjne i 

pomocnicze gminy, 
ogólnopolskie 

organizacje 
parasolowe działające 
w zakresie wspierania 

organizacji 
pozarządowych

Określić czy 
działania mają 

charakter ciągły, 
cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy 

itp. . 

1. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 
„Chechło Run” i „Puszcza Run” promujących zdrowy, trzeźwy 
styl życia
2.Prowadzenie poradnictwa w sprawach organizacyjno-
prawnych skierowanego do organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów III sektora.

1.Udział wzięło:
- 379 osób 
„Puszcza Run”
- 425 osób 
„Chechło Run”
2. Udzielono 
około 400 porad 
i konsultacji, 
zorganizowano 3 
spotkania 
informacyjno - 
szkoleniowe

Urząd Miasta  Charakter 
okolicznościowy

 Charakter ciągły

1.1.4 Modernizacja obiektów świadczących usługi dla 
mieszkańców gminy

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Np. liczba 
zmodernizowa
nych obiektów, 

lub nowo 
powstałych

Urząd Miasta Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, 
jednorazowy, 

okolicznościowy itp. 

Remont wnętrz lokali bibliotecznych mający na celu poprawę 
ich funkcjonalności

Modernizacja 
2 filii 
bibliotecznych

UM MBP
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Cel operacyjny 1.2 

Integracja środowiska lokalnego

Nr 
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wskaź
niki

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

1.2.1 Rozwój pomocy sąsiedzkiej
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Liczba osób 
objętych 
pomocą

Rady osiedlowe i sołeckie Zespoły charytatywne,
organizacje pozarządowe 

Określić czy 
działania mają 

charakter ciągły, 
cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp. 

W ramach prowadzenia Klubów Seniora 
jest organizowana samopomoc 
seniorów, którzy odwiedzają chorych, 
załatwiają potrzebne zakupy, wizyty u 
lekarza, wykupienie leków, itp.  

Brak danych - Stowarzyszenie Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów „Radość”, 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Chrzanowie koła nr 
1,2,3,6,8,10,11,12

Charakter 
okolicznościowy

1.2.2 Promowanie lokalnej twórczości
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Liczba imprez, 
ewentualnie 

liczba 
uczestników

TCK, Biblioteka, Szkoły, 
UM, Sołectwa itp. 

TCK, Biblioteka, Szkoły, 
UM, Sołectwa itp.

Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, 
jednorazowy, 

okolicznościowy itp. 

Lokalna twórczość jest promowana 
poprzez występy podczas imprez, 
konkursów, przedstawień, m.in.:
- Koncercie Kolęd i Pastorałek w 

Imprez - 26
ilość uczestników - 
10192 

Trzebińskie Centrum Kultury w 
Trzebini

Urząd Miasta w Trzebini
Domy Kultury - TCK,
Koła Gospodyń  Wiejskich, 
Zespoły Folklorystyczne 

Działania ciągłe w trakcie 
realizacji strategii. 
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wykonaniu Chóru Echo,
- Konkursu filmowego pt „Nakręć nas 
na ŚDM”,
- Okolicznościowych przedstawień 
teatralnych,
-Wielkanocnego Spotkania z Tradycją,
- koncercie wokalnym z okazji Dnia 
Kobiet, 
- Pikniku Muzycznego,
-Gminnego Konkursu Wokalnego 
„Wiosenne muzykowanie”,
- Wiosennego Konkursu 
Recytatorskiego, 
- Występów podczas Dnia Mamy i Taty, 
- Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- Dni Trzebini,
- Festiwal Młodych,
- Występów na Pikniku Seniora,
- Występów na Dożynkach 
Powiatowych,
- Występ na pikniku w stylu retro 
Herbatka u Zieleniewskich,
- Wigilii na Trzebińskim Rynku.

z terenu Gminy Trzebinia,  
Lokalne Grupy Teatralne,
Koło Pszczelarzy w Trzebini,
Grupa Twórców „Pegaz”,
Parafie,
Szkoły,
Rady Osiedlowe,
Rady Sołeckie,

Biblioteka zajmuje się wszechstronną 
działalnością kulturalną i edukacyjną, a 
tym samym promuje twórczość 
lokalnych artystów i hobbystów oraz 
proponuje  ciekawe formy 
zagospodarowania czasu wolnego.
Organizuje wystawy grupowe
i indywidualne, artystyczne,
historyczne, biograficzne,
edukacyjne, hobbystyczne,
- wystawy twórców nieprofesjonalnych 
z całego regionu,

W roku 2016 w 
MBP w Trzebini 

zorganizowano 15 
wystaw i 80 innych 

imprez 
kulturalnych. 

Wzięło w nich 
udział łącznie 665 

osób.

MBP w Trzebini
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- zapewnia mieszkańcom
możliwość  bezpłatnego udziału w 
imprezach organizowanych przez 
bibliotekę, są to 
- konkursy plastyczne i literackie,- 
konkursy facebookowe o charakterze 
literackim i czytelniczym
- warsztaty plastyczne i warsztaty
rękodzieła artystycznego,
Prezentujemy także prace plastyczne 
twórców  w bibliotecznej 
Galerii PEGAZ i współpracujemy z 
grupą twórców nieprofesjonalnych 
działającą z Trzebini i w  regionie
- organizowanie wystaw twórczości
dzieci i młodzieży,
- wystawy, odczyty, prelekcje
hobbystów z terenu Trzebini,
- prezentacja twórczości seniorów,
- umożliwienie bezpłatnego
korzystania z dokumentów
elektronicznych na terenie
biblioteki, osobom nieposiadającym
odpowiedniego sprzętu do oglądania i 
słuchania materiałów na nowoczesnych 
nośnikach,
- umożliwia użytkownikom
biblioteki nieodpłatny dostęp do płyt, 
książek i prasy z
możliwością ich wypożyczania,
-proponuje doradztwo w zakresie 
doboru literatury pięknej, książek
poradnikowych, a także
biblioterapeutycznych
- Na terenie biblioteki spotyka się  
grupa hobbystyczna
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miłośników rękodzieła ,- organizowane 
są akcje głośnego
czytania dla dzieci 
- Biblioteka stwarza
odpowiednią atmosferę i
propaguje czytelnictwo, poprzez 
działania
skierowane do wszystkich grup
wiekowych użytkowników,
-staramy się budować wizerunek 
biblioteki jako miejsca, w
którym warto przebywać i gdzie
można miło i ciekawie spędzać czas,
- organizujemy warsztaty i zajęcia dla 
dzieci, młodzieży oraz dla seniorów,
- organizujemy cykliczne spotkania dla 
dorosłych
umożliwiające ciekawe i twórcze
spędzanie wolnego czasu w ramach 
"Czwartkowych Spotkań w Bibliotece",
- digitalizacja materiałów
ukazujących się w prasie lokalnej i 
ogólnopolskiej na temat naszego 
regionu,
- zakup i gromadzenie regionaliów,
- umożliwienie użytkownikom 
biblioteki udziału w
programach i projektach
skierowanych dla samorządowych
instytucji kultury.

Angażowanie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Sierszy do imprez 
środowiskowych i szkolnych

Liczba impres 5 Zespół Szkół Gimnazjalnych 
im. Trzech Wieszczów

Koło Gospodyń Wiejskich z 
Sierszy

Umożliwienie mieszkańcom dostępu 
do imprez kulturalnych

Kilkanaście imprez 
zgodnie z 

ZS w Trzebini Rady osiedla, Urząd Miasta, 
prywatne osoby, Rada Rodziców, 

Działania mają charakter 
cykliczny
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Kilkanaście imprez zgodnie z 
harmonogramem uroczystości 
szkolnych np: Rodzinne kolędowanie,
Powiatowy Festiwal Twórczości 
Integracyjnej, Gala Osiągnięć Uczniów 
i bardzo duża liczba zawodów 
sportowych o szerokim zasięgu 
środowiskowym.
 Lekkoatletyczna Wiosna

Organizowanie spotkań 
okolicznościowych
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 
Mikołajki, Zabawy karnawałowe. 
Dyskoteki szkolne

Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci 
umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowania 
czasu wolnego.

Zajęcia organizowane przez instytucje 
kultury, koła przedmiotowe, chór, 
zespoły muzyczne.

Organizowanie Powiatowego Konkursu 
Scrabble w języku angielskim na terenie 
Gimnazjum. 

Informowanie i zachęcanie rodziców do 
udziału w imprezach organizowanych 
przez UM i inne podmioty np „Dni 
Trzebini”.

harmonogramem

zgodnie z 
harmonogramem

ZS w Trzebini

ZS Trzebinia, MGOKSIR
PMDK

ZS w Trzebini

PCPR, 
ZS Trzebinia, sponsorzy

Rady Osiedlowe,
Rada Rodziców, prywatne osoby

ZS w Trzebini

Działania mają charakter 
cykliczny, 

okolicznościowy  

Działania mają charakter 
cykliczny, 

okolicznościowy

Organizowanie imprez Kilkanaście imprez PS 1 Trzebinia    Działania mają 
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okolicznościowych na terenie 
przedszkola: 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 
Mikołajki, Zabawy karnawałowe, 
Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto 
Rodziny
Rozwój zajęć dla dzieci 
umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowania 
czasu wolnego.
Zajęcia organizowane zgodnie z 
potrzebami dzieci: koło j. angielskiego, 
koło taneczne, 

charakter cykliczny

Organizowanie Gminnego konkursu na 
Najpiękniejsza Palmę

100 Przedszkole Samorządowe nr 3 
w Trzebini

PS3 Cały Rok

Promowanie lokalnej twórczości
„ Przegląd Młodych Talentów“ Edycja 
XIII

1/ 129 uczestników SP Bolęcin - Działania coroczne

Organizacja comiesięcznych warsztatów 
malarskich z lokalnym artystą 
malarzem, stała wystawa malarska, 
udział warsztatach plastycznych 
organizowanych przez WDK w 
Czyżówce 

35 uczniów Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Czyżówce

Wiejski Dom Kultury w 
Czyżówce

Działania mają charakter 
ciągły

Działania mają charakter 
okolicznościowy

Uczestniczenie uczniów w imprezach 
środowiskowych.

Środowisko szkolne SP w Dulowej KGW w Dulowej
KGW w Karniowicach

Charakter 
okolicznościowy

Uczniowie szkoły w ramach 
dodatkowych zajęć koła 
informatycznego  prowadzą blog  
internetowy o bieżącym 
funkcjonowaniu  piłkarskich grup 
młodzieżowych LKS” Korona Lgota”

Szkoła Podstawowa w Lgocie, LKS „Korona Lgota” Cały rok 
szkolny
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Współpraca z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Psarach poprzez 
organizowanie spotkań z dziećmi 
oddziałów przedszkolnych. Spotkania te 
mają na celu przybliżyć dorobek 
kulturowy, edukacyjny i społeczny 
pokoleń wywodzących się z Psar .

Liczba imprez: 2 Szkoła Podstawowa

w Psarach

Wiejski Dom Kultury

w Psarach;

Działania mają 
charakter 
okolicznościo
wy

Organizacja Gminnego Konkursu „Naj
piękniejsza polska kolęda”.
„Pokaż, na co cię stać!”- edycja szkolna 
Mam Talent
Udział uczniów i wychowanków przed
szkola w konkursach plastycznych i mu
zycznych międzyszkolnych, gminnych, 
powiatowych i ogólnopolskich.
Organizacja wystaw prac uczniów i wy
chowanków na terenie szkoły i przed
szkola. Publikacja informacji na
stronie internetowej zespołu
i UM osiągnięć i prac uczniów
i wychowanków. 

58 uczestników

32 uczestników

ZS – P W Młoszowej
TCK, WDK w Młoszowej, Rada 
Rodziców Szkoły, Rada 
Rodziców Przedszkola

Działanie cykliczne
(coroczne)

Działania ciągłe i
okolicznościowe.

Działania ciągłe i
okolicznościowe

1.2.3 Podejmowanie działań mających 
na celu promowanie zdrowego 

trybu życia i aktywnego 
wypoczynku

/Krótki opis sposobu realizacji  
zadania/

Liczba imprez, 
ewentualnie 

liczba 
uczestników

UM, TCK, Biblioteka, 
Oświata, stowarzyszenia 

itp. 

UM, Kluby sportowe , 
Oświata, stowarzyszenia itp. 

Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, 
jednorazowy, 

okolicznościowy itp. 

 Udzielenie dotacji  dla podmiotów, 
które podejmują działania na rzecz 
promowania zdrowego trybu życia  i 
aktywnego wypoczynku

Liczba podjętych 

działań - 28

UM Kryta Pływalnia,
Miejski Zarząd Nieruchomości,
kluby sportowe,
szkoły, Trzebińskie Centrum 
Administracyjne   w Trzebini,

Działania mają charakter 
ciągły
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OSP

Organizacja imprez sportowych 
mających na celu promowanie 
aktywnego wypoczynku zarówno 
dzieci, młodzieży jak również dorosłych 
m.in.:
- Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków 
–Trzebinia,
-Rajd Rowerowy w Płokach,
-Impreza biegowa „Puszcza Run”
- Turniej Piłkarski dla najmłodszych 
„Mundial Kids”,
- Zawody sportowe I Triathlon 
Trzebinia,
- Mecz piłki nożnej „Północ-Południe” 
w Młoszowej,
- Otwarte Zawody Siłaczy,
- Międzynarodowy Pokaz Zumby
- impreza biegowa „Chechło Run”,
Organizacja wycieczek m.in.:
Beskid Mały  Kraków, Bielsko-Biała, 
Rabka, Ojców i Pieskowa Skała, 
Pszczyna, Rabsztyn, Żor, Sandomierz, 
Zator, Białka Tatrzańska, wyjazdów na 
basen w Trzebini oraz na lodowisko w 
Chrzanowie

9 imprez
4 915 uczestników

Liczba wyjazdów 
-78 

Liczba uczestników
-1458

Trzebińskie Centrum Kultury w 
Trzebini

UM w Trzebini,
 Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Trzebini i Regionu, 
Stowarzyszenie Wspólna 

Trzebinia, 
Małopolski Związek Kolarski, 

Akademia  Piłkarska 2012, PHU 
„Gadmar”

Imprezy cykliczne, 
wyjazdy organizowane w 

ciągu całego roku.. 

Działania z pkt. 1.2.2 i 1.2.4 MBP

Program „Trzymaj formę”,
Aerobik,
Edukacja zdrowotna w klasach trzecich- 
zdrowe odżywianie,
Pokoleniowy Bieg po Zdrowie,
Piknik sportowy,Biegi poranne w 
szkole,

200
15
102

150
70

30-50

GM nr 1 Sanepid Chrzanów, ZST-U w 
Trzebini, UM Trzebinia, 

Stowarzyszenie Muminki, NZOZ 
Trzebinia, „Naturhouse”

Działania mają charakter 
ciągły i cykliczny.
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Bieg przez Puszczę Dulowską,
Turnieje i zawody sportowe,
Nauka pływania klas pierwszych,
Zajęcia sportowe pozalekcyjne: 
koszykówka, piłka nożna, siatkówka,
Innowacja pedagogiczna w ramach 
wychowania fizycznego „O krok do 
spełnienia marzeń”,
Dział w technice- kulinaria,
Program „Jedz zdrowo- żyj kolorowo”,
Przeprowadzenie akcji „Dzień 
jogurtowy”, „Dzień owocowy” w 
ramach działalności Spółdzielni 
Uczniowskiej,
Realizacja projektu „Potrawy 
Wigilijne”,
Warsztaty z dietetykiem
Marsz po flagę
„Znajdź właściwe rozwiązanie”- 
ogólnopolski program profilaktyki 
palenia tytoniu, 
Warsztaty profilaktyczne- „Narkotyki- 
prawda i mity- czyli nie daj się 
wciągnąć”,
Warsztaty profilaktyczne „Przemoc 
odbiera moc”, 
„Kiedy dusza płacze”,
Koncert i spektakl profilaktyczny

40
50
60

20/zajęcia

15

100
5

230

30

20
15
30

85

85
30
150

Podejmowanie działań mających na celu 
promowanie zdrowego trybu życia i 
aktywnego wypoczynku:
Gimnazjum nr 2 jest inicjatorem 
i koordynatorem projektu ERASMUS + 
realizowanego we współpracy ze 
szkołami 

Liczba imprez: 45 Zespół Szkół Gimnazjalnych 
im. Trzech Wieszczów

UM, Małopolska Wojewódzka 
Komenda OHP w Krakowie, 
TSSE w Chrzanowie, Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji

Działania o charakterze 
ciągłym, działania 

cykliczne
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z Włoch, Portugalii, Węgier, Francji. 
Jego celem jest zmotywowanie 
młodzieży do poprawy jakości życia, tj. 
zmiany postaw względem aktywności 
fizycznej, wykształcenia zdrowych 
nawyków żywieniowych 
i poprawa samopoczucia.
Cykl wycieczek 
i aktywnosci promujących 
prozdrowotny tryb życia.
Realizacja projektów, warsztatów 
kulinarnych, kół zainteresowań, obozów 
sportowych 
i imprez promujacych zdrowy styl 
życia.

Realizacja działań w ramach  Szkoły 
Promującej Zdrowie.

- prowadzenie akcji „Szklanka mleka’,
- zajęcia na świeżym powietrzu  
-„Program Owoce w szkole klasy I-III”, 
Festiwal smaków,
Dzień owocowy,
Zielone wrota,
- działania w ramach akcji
 „Szkoła Promująca Zdrowie”
-zajęcia rekreacyjno -sportowe 
prowadzone przez UKS Trzebinia,a 
także realizowane w ramach kół 
zainteresowań
- organizacja śródrocznego wypoczynku 
pod nazwą „ Zielona szkoła”,
- realizacja programu „Serce Na Start - 
Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Wszyscy uczniowie ZS Trzebinia UKS, PCPR, OPS, Parafia Św. 
App. Piotra i Pawła w Trzebini, 

WOPR, Rada Osiedla

Działania ciągłe
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- warsztaty prowadzone przez 
ratowników WOPR
-akcja dożywiania dzieci w ramach 
Funduszu Marcinowego
Zajęcia ruchowe w miejscu zabaw 
utworzonego w ramach
Programu rządowego RADOSNA 
SZKOŁA
Sportowy Dzień Dziecka w Zespole 
Szkół
Szkoła promująca zdrowie – Program 
pod hasłem „Znajdź Właściwe 
Rozwiązanie”
Prowadzenie koła krajoznawczo – 
turystycznego (organizowanie rajdów 
rowerowych i wycieczek)
Wyjazdy z młodzieżą na lodowisko w 
ramach promocji zdrowego trybu życia.

Realizacja działań prozdrowotnych:

- prowadzenie akcji „Szklanka mleka’,
- zajęcia na świeżym powietrzu  
-zajęcia rekreacyjno -sportowe
- organizacja śródrocznego wypoczynku 
pod nazwą „ Zielone przedszkole”,
-akcja dożywiania dzieci w ramach 
współpracy z OPS Trzebinia
-udział w programach profilaktycznych:
„Kubusiowy przyjaciel natury”, „Czyste 
powietrze wokół nas”

Zgodnie z harmono-
gramem  

PS nr 1 imprezy cykliczne

1.Realizacja Programu „ Akademia 
Zdrowego przedszkolaka”
2. Udział  dzieci na zajęciach 
organizowanych na basenie

84

30

Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Trzebini

Organizator,
TCA Trzebinia

Rok szkolny 2016/2017
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1.Realizacja Programu „ Akademia 
Zdrowego przedszkolaka”
2. Udział dzieci na zajęciach 
organizowanych na basenie

84

30

Przedszkole Samorządowe nr 3 
w Trzebini

Organizator
TCA Trzebinia 

Cały rok

1. Podejmowanie działań  promujących  
zdrowy styl życia  i aktywny 
wypoczynek .
2. Propagowanie  programów:
1Czyste powietrze wokół nas –ulotki, 
materiały reklamowe
3. Kubusiowi przyjaciele natury- 
realizacja programu

1 Urząd Miasta PS Bolęcin Dni sportu

Realizacja programu 
Czyste powietrze wokół 
nas
Kubusiowi przyjaciele 
natury 

Podejmowanie działań mających na celu 
promowanie zdrowego trybu życia i 
aktywnego wypoczynku

Liczba podjętych 
działań - 15

SP 3 UM, TCK, SZKOŁA.
Sanepid, Kuratorium Oświaty

Rok - 2016

Możliwość korzystania z infrastruktury 
wokół szkoły takiej jak orlik, 
Miasteczko Ruchu drogowego
Zajęcia na basenie
Wszelkie działania mające za zadanie 
uświadamianie roli aktywności 
fizycznej dla zdrowia człowieka
Udział uczniów w Zielonych szkołach, 
wycieczkach szkolnych, działalność 
szkolnego kola turystycznego
Kształtowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych poprzez pogadanki w 
klasach na temat zdrowego odżywiania 
się, akcje typu: szklanka mleka, owoce 
w szkole, np akcje Śniadanie daje moc
Gimnastyka korekcyjna dla młodszych 
uczniów z wadą postawy
 Realizacja tematyki uzależnień
 Kształtowanie postaw 

SP nr 6

Wszystkie podejmowane 
przez nas działania mają 
charakter ciągły
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proekologicznych wśród naszych 
uczniów poprzez intensywną od lat 
zbiórkę surowców wtórnych , udział w 
wielu akcjach proekologicznych

Realizacja programów: „Trzymaj 
formę”, „WF z Klasą”, „Owoce i 
warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, 
spotkanie z dietetykiem

140 uczniów Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Czyżówce

Działania mają charakter 
ciągły

Działania związane z SzPZ:
realizacja programów pro zdrowotnych, 
akcji promujących zdrowie.

Społeczność 
szkolna, rodzice

SP w Dulowej KGW w Dulowej
KGW w Karniowicach

Charakter ciągły

Mleko w szkole , 
Owoce w szkole.
Ciepły posiłek,
Wycieczki klasowe
Udział w imprezach” gar miejska”
Realizacja zajęć psychoedukacyjnych „ 
Jak się uczyć”
Zajęcia edukacyjne z higienistką i 
nauczycielem przyrody
Realizacja WDŻwR 

1/92
1/60
1/20

15/115
1/32
2/32

4/32
1/14

 SP Lgota
WDK w Lgocie

PPP w Chrzanowie

Ciągły,

ciągły, 

ciągły,

jednorazowy,

okolicznościowy

cykliczny,

ciągły

1.  Szkoła promuje zdrowy tryb życia na 
zajęciach w ramach edukacji zdrowotnej 
oraz na przyrodzie i wychowaniu 
fizycznym . 

2.  Zdrowy tryb życia i aktywny 
wypoczynek promowany jest poprzez 

a)Aktywne przerwy ;

b) organizację apeli i uroczystości 
szkolnych poświęconych zdrowiu oraz 
gazetki szkolne.

liczba uczestników: 
123 uczniów

Szkoła Podstawowa

w Psarach

Cały rok szkolny, według 
potrzeb oraz 
harmonogramu
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3. Realizacja programów klasach i 
oddziałach przedszkolnych” Wiem co 
jeść i pić żeby zdrowym być”, ”Czyste 
powietrze wokół nas”, oraz „Nie pal 
przy mnie proszę”.

4. Realizacja programów 
ogólnoszkolnych „Szkoła promująca 
zdrowie”, „Cyfrowobezpieczni”, 
Lekkoatletyka dla każdego”.

5.Szkoła realizuje programy: „Owoce w 
szkole” oraz „Szklanka Mleka”

Realizacja programów i projektów:
Szkoła: Tydzień zdrowego żywienia, 
Program profilaktyczny - „Cukierki”
Kwiecień Miesiącem Kultury
Zdrowotnej
„Owoce w szkole”
„Szklanka mleka”
Dzień Dziecka na sportowo
Organizacja szkolnych wycieczek krajo
znawczo – turystycznych
Udział uczniów w Trzebińskim Biegu 
Trzeźwości
Przedszkole: Akademia Aquafresh 
Ogólnopolski Program Edukacji Zdro
wotnej dla przedszkoli.
Wydawanie przedszkolnej gazetki 
„Zdrowotek” dla dzieci i rodziców. 
„Czyste powietrze wokół nas”. Program
poruszający tematykę antytytoniową.
„Mamo! Tato! Wolę Wodę! – program 
edukacyjny podkreślający rolę wody w 
codziennej diecie. Organizacja space
rów, wyjazdów i wycieczek.

173 uczniów szkoły

79 przedszkolaków

ZS – P W Młoszowej Rada Rodziców Szkoły, Rada Ro
dziców Przedszkola

Działania o charakterze
ciągłym, cyklicznym
i okolicznościowym
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1.2.4 Umożliwienie mieszkańcom 
szerokiego dostępu do imprez 
kulturalnych, organizowanie 

spotkań integracyjnych, 
festynów, zlotów i rajdów 
rodzinnych oraz imprez 

okolicznościowych (np.: Dzień 
Dziecka, Dzień Seniora itp.)
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Liczba imprez, 
ewentualnie 

liczba 
uczestników

UM, TCK, Biblioteka, 
Oświata, stowarzyszenia 

itp. 

UM, TCK, Biblioteka, 
Oświata, stowarzyszenia itp. 

Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, 
jednorazowy, 

okolicznościowy itp. 

współorganizacja imprez, rajdów, 
festynów, itp.

Liczba imprez - 18 Trzebińskie Centrum Kultury w 
Trzebini, Rady Osiedlowe, 

Rady Sołeckie, szkoły, 
stowarzyszenia

UM Działania mają charakter 
ciągły  

Umożliwienie mieszkańcom dostępu do 
kultury poprzez organizowane imprezy, 
m.in.:
- Plenerowe wystawienie opery „Noc w 
Wenecji”,
- XXI Dni Trzebini,
- Wigilia na Trzebińskim Rynku,
- Koncerty Noworoczne,
- Powiatowy Koncert Kolęd i Pastorałek 
w wykonaniu Chórów,
- Świąteczne Kolędowanie, 
- Koncert Gabriela Fleszara,
- Występy kabaretów,
- Zabawy karnawałowe,
- Spektakl walentynkowy,  
- Dzień Babci i Dziadka,
- Koncerty jazzowe, fortepianowe, 
bluesowe,
- Imprezy z okazji Dnia Kobiet,

Liczba imprez -603 

Liczba uczestników 
– 55 322

TCK Urząd Miasta w Trzebini
Szkoły

Rady Osiedla
Rady Sołeckie

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Trzebini 

Parafie
Pozostałe organizacje 

pozarządowe
Związek Harcerstwa Polskiego

PMDK w Trzebini

Działania ciągłe w trakcie 
realizacji strategii. 
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- Powiatowy Bajkowy Festiwal 
Teatralny,
- Wielkanocne spotkanie z Tradycją,
- Spektakle teatralno-muzyczne,
- Obchody rocznicowe Uchwalenia 
Konstytucji 3 mają i 11 Listopada,
- Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- Festiwal Kultury Dziecięcej,
- Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka,
-Święto Ogrodów,
- Lato z TCK nad Balatonem,
- Festiwal Młodych – koncert z okazji 
ŚDM,
- Plenerowe Kino Letnie,
- Pikniki sołeckie i osiedlowe,
- VI Powiatowy Piknik Seniora,
- Dożynki Powiatowej,
- Piknik w stylu retro „Herbatka u 
Zieleniewskich”,
- Trzebińskie Kino na obcasach,
- Seminarium edukacyjne nt. 
„Profilaktyki raka piersi”,
- Wieczór halloween w kinie, 
-Spotkania mikołajkowe osiedlowe   i 
sołeckie,
-Wystawy o różnorodnej tematyce.

Projekcje filmowe w Kinie „Sokół”
34 662 widzów w 

kinie 

Organizuje wystawy grupowe
i indywidualne, artystyczne,
historyczne, biograficzne,
edukacyjne, hobbystyczne,
- wystawy twórców nieprofesjonalnych 
z całego regionu,
- zapewnia mieszkańcom

Ponadto w 
zajęciach 
edukacyjnych na 
tematy 
ekonomiczne 
uczestniczyło 35 
osób, a z zajęć 

MBP 
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możliwość  bezpłatnego udziału w 
imprezach organizowanych przez 
bibliotekę, są to 
- konkursy plastyczne i literackie,- 
konkursy facebookowe o charakterze 
literackim i czytelniczym
- warsztaty plastyczne i warsztaty
rękodzieła artystycznego,
Prezentujemy także prace plastyczne 
twórców  w bibliotecznej 
Galerii PEGAZ i współpracujemy z 
grupą twórców nieprofesjonalnych 
działającą z Trzebini i w  regionie
- organizowanie wystaw twórczości
dzieci i młodzieży,
- wystawy, odczyty, prelekcje
hobbystów z terenu Trzebini,
- prezentacja twórczości seniorów,
- umożliwienie bezpłatnego
korzystania z dokumentów
elektronicznych na terenie
biblioteki, osobom nieposiadającym
odpowiedniego sprzętu do oglądania i 
słuchania materiałów na nowoczesnych 
nośnikach,
- umożliwia użytkownikom
biblioteki nieodpłatny dostęp do płyt, 
książek i prasy z
możliwością ich wypożyczania,
-proponuje doradztwo w zakresie 
doboru literatury pięknej, książek
poradnikowych, a także
biblioterapeutycznych
- Na terenie biblioteki spotyka się  
grupa hobbystyczna
miłośników rękodzieła ,- organizowane 

komputerowych 
skorzystało10 osób
64 razy 
zorganizowano 
warsztaty dla dzieci 
w których wzięło 
udział 1110 osób. 
Dla dzieci 
zorganizowano też 
wiele innych 
imprez, w tym 4 
teatrzyki, 2 
konkursy i 7 zabaw 
i  bali w których 
uczestniczyło 356 
osób. Lekcje 
biblioteczne dla 
dzieci i młodzieży 
organizowano 19 
razy dla wszystkich 
grup wiekowych, a 
wzięły w nich 
udział 
527uczestników.
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są akcje głośnego
czytania dla dzieci 
- Biblioteka stwarza
odpowiednią atmosferę i
propaguje czytelnictwo, poprzez 
działania
skierowane do wszystkich grup
wiekowych użytkowników,
-staramy się budować wizerunek 
biblioteki jako miejsca, w
którym warto przebywać i gdzie
można miło i ciekawie spędzać czas,
- organizujemy warsztaty i zajęcia dla 
dzieci, młodzieży oraz dla seniorów,
- organizujemy cykliczne spotkania dla 
dorosłych
umożliwiające ciekawe i twórcze
spędzanie wolnego czasu w ramach 
"Czwartkowych Spotkań w Bibliotece",
- digitalizacja materiałów
ukazujących się w prasie lokalnej i 
ogólnopolskiej na temat naszego 
regionu,
- zakup i gromadzenie regionaliów,
- umożliwienie użytkownikom 
biblioteki udziału w programach i 
projektach skierowanych dla 
samorządowych instytucji kultury

Pokoleniowy Bieg po Zdrowie,
Wieczornica Patriotyczna,
Spotkanie absolwentów,
Piknik sportowy podsumowujący 
działalność sportową- impreza 
integrująca rodziców i uczniów 
podsumowująca działalność sportową,

150
70
60
70

GM nr 1 UM Trzebinia, Stowarzyszenie 
Muminki, NZOZ Trzebinia, 

„Naturhouse”, ZST-U w Trzebini

Działania mają charakter 
cykliczny.
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Lekcje otwarte dla rodziców,
Cykliczny turniej siatkówki dla 
uczniów, absolwentów, nauczycieli i 
rodziców organizowany z okazji Dnia 
Dziecka

80
55

Włączanie rodziców w życie szkoły 
poprzez organizowanie wspólnych 
imprez i uroczystości: Dzień Dziecka, 
Dzień Sportu,  Jasełka, Noc w 
Gimnazjum, dyskoteki szkolne, imprezy 
okolicznosciowe, obchody świąt 
państwowych

Liczba imprez: 11
  Liczba 

uczestników: 
każdorazowo ok. 30 

uczestników

Zespół Szkół Gimnazjalnych 
im. Trzech Wieszczów

Rodzice uczniów, Willa Not, 
Koło Gospodyń Wiejskich z 

Sierszy, parafia z Sierszy, UM

Działanie ciągłe.

Umożliwienie mieszkańcom dostępu do 
imprez kulturalnych
Kilkanaście imprez zgodnie z 
harmonogramem uroczystości 
szkolnych np: Rodzinne kolędowanie,
Powiatowy Festiwal Twórczości 
Integracyjnej, Gala Osiągnięć Uczniów 
i bardzo duża liczba zawodów 
sportowych o szerokim zasięgu 
środowiskowym.
 Lekkoatletyczna Wiosna
Organizowanie spotkań 
okolicznościowych
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 
Mikołajki, Zabawy karnawałowe. 
Dyskoteki szkolne

Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci 
umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowania 
czasu wolnego.

Zgodnie z 
harmonogramem

ZS Trzebinia Rady osiedla, Urząd Miasta, 
prywatne osoby, Rada Rodziców, 

PCPR, 
ZS Trzebinia, sponsorzy

 

Działania ciągłe i 
okolicznościowe
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Zajęcia organizowane przez instytucje 
kultury, koła przedmiotowe, chór, 
zespoły muzyczne

Umożliwienie mieszkańcom dostępu do 
imprez kulturalnych
Organizowanie imprez 
okolicznościowych na terenie 
przedszkola: 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 
Mikołajki, Zabawy karnawałowe, 
Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto 
Rodziny
Rozwój zajęć dla dzieci 
umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz zagospodarowania 
czasu wolnego.
Zajęcia organizowane zgodnie z 
potrzebami dzieci: koło j. angielskiego, 
koło taneczne,

PS nr 1 Rady osiedla, Urząd Miasta, 
prywatne osoby, Rada Rodziców, 

PCPR, 
ZS Trzebinia, sponsorzy

 

Działania ciągłe , 
okolicznościowe

Organizowanie Pikniku Rodzinnego 252 Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Trzebini

Organizator Rok szkolny 2016/2017

Organizowanie spotkania z okazji Dnia 
Babci i Dziadka w Domu Kultury 

„ Sokół” w Trzebini

320 Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Trzebini

Organizator Rok szkolny 2016/2017

1.Organizowanie Pikniku Rodzinnego i 
dnia Dziecka
2. Organizowanie spotkania z okazji 
Dnia Babci i Dziadka

252
320

Przedszkole Samorządowe nr 3 
w Trzebini

Organizator Cały Rok

Organizacja spotkania opłatkowego dla 
rodziców. Jasełka dla Seniorów i 
uczniów S.P. nr 4 w Trzebini.
Organizacja Dnia Babci i Dziadka dla 
poszczególnych grup. Bal Pani Jesieni, 

10 imprez Przedszkole Samorządowe 
Nr 4 w Trzebini

Koło Emerytów, Rady osiedlowe, 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w 

Trzebini, rodziny dzieci 

Działania ciągłe w trakcie 
realizacji strategii
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Święto rodzinne, Dzień Dziecka 
-imprezy dla całych rodzin.

Organizowanie spotkań  
integracyjnych /wielopokoleniowych, 
imprez okolicznościowych:

 Spotkania wielkanocne –
warsztaty  dla rodziców i dzieci 
Kołem Gospodyń Wiejskich

 Dzień dziecka

 Dzień matki 
 Dzień dziadka i babci
 Jasełka
 Spotkania opłatkowe
 Wieczornica z okazji 11 

listopada

 Wigilia z KGW

PS Bolęcin

Dzień dziecka, dzień matki itp. Liczba imprez – 5.

Liczba uczestników 
– ok.160 rodziców i 
dziadków.

SP3 Rodzice, dziadkowie. Rok 2016.

Pokaz w ramach Odblaskowej szkoły na 
Miasteczku Ruchu Drogowego dla 
uczniów , rodziców i lokalnej 
społeczności
Dzień otwarty dla przedszkolaków i ich 
rodziców
Śniadanie daje moc- pokaz 
zorganizowany przez klasy młodsze 
Imprezy o zasięgu środowiskowym 
typu: Jasełka, Mikołajki , Dzień Babci i 
Dziadka itd

7 imprez SP nr 6 Działania maja charakter 
okolicznościowy
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,,Dnia Babci i Dziadka”, 
„Święto Rodziny”, 
„ Biesiada Pieśni Patriotycznych”
„IV Rodzinna Olimpiada Sportowa”.

4/ 688 osoby SP Bolęcin OSP Bolęcin
Klub Sportowy „Promyk”
Męski Zespół Śpiewaczy
 „ Bolęcanie”
Zespół Folklorystyczny 
„Bolęcinianie”

Działania coroczne. 

Organizacja imprez środowiskowych: 
Wigilia i jasełka połączone z kiermaszem 
świątecznym, Dzień Babci i Dziadka, 
Piknik Rodzinny, Mikołajki, Ślubowanie 
pierwszoklasistów, Akademia z okazji 11 
Listopada, Zabawa karnawałowa, 
Wielkanoc w Szkole

8 imprez,  liczba 
uczestników każdej 
imprezy ok. 200 
osób.

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Czyżówce

Rada Rodziców, Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Czyżówka, Sołtys 
Wsi

Działania mają charakter 
cykliczny i 
okolicznościowy

Imprezy ujęte w harmonogramie 
imprez: Piknik Rodzinny, Talenty.

Społeczność 
szkolna, rodzice, 
dziadkowie

SP w Dulowej Rada rodziców Charakter cykliczny

Dzień Dziecka

Dzień rodziny

Jasełka

1/115

1/115

1/300

 Szkoła Podstawowa Lgota OSP Lgota,Parafia Lgota. Cykliczny

Cykliczny

1. Szkoła promuje i uczestniczy w 
imprezach organizowanych dla 
mieszkańców Psar przez Radę 
Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Koło Pszczelarzy oraz inne 
podmioty działające w Psarach

2.Szkoła organizuje rok rocznie 
spotkania i uroczystości 
okolicznościowe np. Dzień Babci, 
Dzień Matki, Dzień Rodziny, 
Familijna sportowa noc, Potyczki 
rodzinne, Nordic walking w 

Liczba 
uczestników: 

uczniowie szkoły 
wraz z rodzinami

Szkoła Podstawowa 
w Psarach

Wiejski Dom Kultury 
w Psarach; 

Rada Sołecka w Psarach; 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Psarach;
Parafia Podwyższenia Krzyża 

Świętego 
w Psarach

Cały rok szkolny, według 
potrzeb oraz 

harmonogramu
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puszczy.

3. Wspólnie z mieszkańcami Psar 
obchodzi ważne uroczystości 
ogólnokrajowe: Obchody święta 
niepodległości, Wieczorek pieśni 
patriotycznych, Sztafeta Nordic 
Walking

4. Uczestniczy w uroczystościach 
okolicznościowych innych 
wiejskich podmiotów np. Parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Organizacja Pikniku Seniora.  Piknik 
jest imprezą plenerową, która ma na 
celu  aktywizację i integrację 
środowiska seniorów  z całego powiatu 
chrzanowskiego oraz promocję 
różnorodnej twórczości artystycznej 
prezentowanej w ramach 
organizowanych konkursów. Ze 
względu na specyfikę adresatów pikniku 
zorganizowany został dowóz i odwóz 
seniorów  z wszystkich punktów gminy.

1 impreza
850 uczestników

Urząd Miasta TCK Charakter cykliczny – 
coroczny

Organizacja Pikniku Rodzinnego
Dzień Dziecka na sportowo
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Mamy i Taty
Jasełka szkolne i przedszkolne
Pasowanie na Przedszkolaka
Pasowanie na Ucznia
Zajęcia otwarte dla rodziców

1 raz w roku
wszyscy uczniowie 
i przedszkolaki
Uczniowie i
przedszkolaki
Zaproszeni Rodzi
ce,
Dziadkowie

ZS – P w Młoszowej
Rada Rodziców Szkoły i 

Przedszkola
działania o charakterze 

cyklicznym i 
okolicznościowym.
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1.2.5 Rozwój i udostępnienie miejsc 
zabaw, sportu, rekreacji i 

wypoczynku
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Mierniki Organizacje pozarządowe, 
szkoły, placówki wsparcia 

dziennego

Organizacje pozarządowe, 
szkoły, placówki wsparcia 

dziennego

 Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 
cykliczny, 
jednorazowy,  
okolicznościowy itp. 

Przygotowanie i udostępnienie terenów 
sportowych do zajęć pozalekcyjnych

Liczba miejsc - 6 Urząd Miasta Działania mają charakter 
ciągły  

14 placówek działających w strukturach 
Trzebińskiego Centrum Kultury

Liczba działających 
miejsc zabaw     i 

rekreacji – 14 
placówek 

DK „Sokół” w Trzebini,
Dwór Zieleniewskich w 
Trzebini,
WDK w Bolęcinie,
WDK w Czyżówce,
WDK w Dulowej,
Dom Gromadzki w Trzebini 
(Wodnej),
WDK w Karniowicach,
WDK w Lgocie,
WDK w Młoszowej,
DK w Myślachowicach,
WDK w Pile Kościeleckiej,
WDK w Psarach,
Willa NOT w Trzebini 
(Sierszy),
WDK w Płokach

Działania ciągłe w trakcie 
realizacji strategii. 

Udostępnienie sali gimnastycznej oraz 
sali baletowej klubom sportowym, 
grupom tanecznym, SKS 
oraz osobom prywatnym

GM nr 1 grupy taneczne, SKS, osoby 
prywatne

Użyczenie 1 impreza Zespół Szkół Gimnazjalnych 
im. Trzech Wieszczów

UM Impreza okolicznościowa

Udostępnienie mieszkańcom Trzebini ZS Trzebinia UKS Trzebinia działania mają charakter 
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obiektów sportowych – boiska, bieżnia, 
sala gimnastyczna, siłownia, sala 
rehabilitacyjna

ciągły, cykliczny

Udostępnienie mieszkańcom Trzebini 
placu zabaw, znajdującego się na terenie 
ogrodu przedszkolnego

PS nr 1 UKS Trzebinia Działania ciągłe

Udostępnienie orlika, Miasteczka Ruchu 
Drogowego w godzinach 
popołudniowych, weekendy okolicznym 
mieszkańcom oraz sali gimnastycznej i 
siłowni

SP nr 6 Działania maja charakter 
ciągły

Możliwość codziennego korzystania z kompleksu 
sportowego przy szkole, placu zabaw.

Codziennie około 
20-30 osobowe 
grupy dzieci i 

młodzieży.

SP Bolęcin  Codziennie 

Udostępnianie sal w szkole na spotkania/zebrania 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyżówka oraz 
zebrania wiejskie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Czyżówce

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Czyżówka, Sołtys Wsi

Działania mają charakter 
ciągły i okolicznościowy

Wykorzystanie terenów wokół szkoły: 
plac zabaw, boiska sportowe.

Społeczność 
szkolna, rodzice, 
dziadkowie

SP w Dulowej Mieszkańcy wsi systematycznie

Stworzenie warunków do aktywnego 
wypoczynku poprzez budowę miejsca 
rekreacji, sportu i zabaw na terenie 
szkoły- utworzenie placu zabaw oraz 
boiska szkolnego.

Szkoła Podstawowa w Psarach Urząd Miasta Trzebinia Jednorazowo

Udostępnienie sali gimnastycznej w 
okresie zimy na zajęcia sportowe LKS 
„Ruch” Młoszowa.
Udostępnienie kompleksu boisk ORLIK 
klubom sportowym z gminy Trzebinia 

ZS – P w Młoszowej UM Trzebini,
PUKS Młoszowa, Sołectwo Mło
szowa

Działania o charakterze
ciągłym, cyklicznym
i okolicznościowym
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oraz mieszkańcom.
Organizacja zajęć i zawodów

1.2.6 Realizacja projektu systemowego 
„Zielone światło dla aktywności 
w gminie Trzebinia“ (Program 

Aktywności Lokalnej)
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Mierniki PUP Do 2015 roku Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, 
jednorazowy, 

okolicznościowy itp. 
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Cel operacyjny 1.3

Działania profilaktyczne zmierzające do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców

Nr 
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wskaź
niki 

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

1.3.1 Wsparcie finansowe dla ośrodków 
zdrowia, przy zakupie sprzętu 

medycznego, celem profesjonalnej, 
szybkiej diagnozy stanu zdrowia

/Krótki opis sposobu realizacji  
zadania/

Ilość 
wspieranych 

zadań, 
ewentualnie 

wartość 
poszczególnych 

zadań

Urząd Miasta Służba zdrowia, 
Stowarzyszenia, 

Fundacje itp. 

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp. 

1.3.2 Wspieranie i organizowanie akcji 
promujących profilaktykę i 
promocję zdrowia (w tym 
bezpłatne badania i akcje 

informacyjne)
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Ilość 
wspieranych 

zadań, 
ewentualnie 

wartość 
poszczególnych 

zadań

Urząd Miasta Służba zdrowia, 
Stowarzyszenia, 

Fundacje itp. 

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp. 

Pokoleniowy Bieg po Zdrowie: bezpłatne 
badania profilaktyczne prowadzone przez 
NZOZ Trzebinia,
Spotkanie z dietetykiem: pomiary masy 
ciała na zawartość tłuszczu, wody, mięśni i 
kondycji fizycznej

2 GM nr 1 NZOZ Trzebinia, 
„Naturhouse”

Działania ciągłe

Realizacja Przedszkolnego Programu - PPIS Chrzanów Przedszkole Działania ciągłe
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Edukacji Antytytoniowej „Czyste 
powietrze wokół nas”- zajęcia edukacyjne 
dla dzieci i rodziców, przekazanie ulotek 
na temat szkodliwości dymu 
papierosowego, zajęcia plastyczne dla 
dzieci.

Samorządowe Nr 4
w Trzebini

w trakcie realizacji strategii

1.Realizacja programów promujących 
zdrowie i profilaktykę :

 Czyste powietrze wokół nas
 Aqua Fresh
 Kubusiowi przyjaciele natury

2.Organizowanie przesiewowych badan 
logopedycznych
3.Organizowanie przesiewowych  badan 
słuchu i wzroku „Widzę i słyszę”

PS Bolęcin PS Bolęcin

Poradnia 
Psychologiczno - 
pedagogiczna

Cały rok

 Organizacja seminarium edukacyjnego 
z zakresu profilaktyki chorób 
nowotworowych piersi „Życie jest 
piękne, szału nie ma, jest rak” 

 Akcja propagująca honorowe 
krwiodawstwo „Zbieramy krew dla 
Polski”   

 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej z użyciem 
defibrylatora

 Szkolenia udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, z 
pokazem ratownictwa wodnego na 
akwenie Balaton

 1 seminarium 
200 uczestników

 1 akcja

 140 uczestników, 
7 szkoleń

 550 osób, 28 
szkoleń

 Stowarzyszenie Amazonki 
Ziemi Chrzanowskiej

 Polski Czerwony Krzyż 

INTEMARCHE

 Urząd Miasta 

 OSP Płoki

 MWOPR w 
Chrzanowie

Charakter cykliczny – coroczny 

Fluoryzacja zębów. Badania przesiewowe. wszyscy
uczniowie szkoły, 
wychowankowie 

ZS – P w Młoszowej NFZ Trzebinia
PPP w Chrzanowie

Działania o charakterze
cyklicznym.
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przedszkola, 
uczniowie klas
pierwszych

1.3.3 Organizowanie zajęć korekcyjnych 
dla dzieci z wadami postawy
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Ilość zajęć , 
ilość dzieci 

korzystających

Oświata, UM itp. Oświata, UM itp. Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp. 

Prowadzenie zajęć korekcyjnych na krytej 
pływalni

Liczba wejść - 
3063

Urząd Miasta Kryta Pływalnia,
Miejski Zarząd 
Nieruchomości

Działania mają charakter ciągły

Organizowanie zajęć korekcyjnych dla 
dzieci z wadami postawy.
- gimnastyka korekcyjna dla uczniów z 
klas I – III
- zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla dzieci 
z wadami postawy
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w 
ramach zajęć terapeutycznych w klasach 
integracyjnych

 gimnastyka 
korekcyjna I-III – 

21
Ilość uczniów 

korzystających z 
zajęć rehabilitacji 

ruchowej 37
Ilość uczniów 

korzystających z 
zajęć gimnastyki 

korekcyjnej w 
klasach 

integracyjnych 15

ZS Trzebinia Działania mają charakter ciągły

Zajęcia na basenie, gimnastyka korekcyjna 
dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

24 i 41 dzieci Przedszkole Samorządowe 
Nr 4 w Trzebini

Kryta Pływalnia Działania ciągłe w trakcie realizacji 
strategii

Organizowanie pomocy psychologiczno 
pedagogicznej  dla dzieci i rodziców 
poprzez  spotkania z przedstawicielami 
Poradni psychologiczno-pedagogicznej  
oraz badania przesiewowe dzieci 

50 PS Bolęcin Poradnia 
Psychologiczno-
pedagogiczna 

Cały rok

Zajęcia korekcyjne , dla najmłodszych 
dzieci z wadami postawy

1 zajęcia/20osób SP nr 6 Działania mają charakter ciągły
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Organizacja zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej

50 osób Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Czyżówce

Działania mają charakter ciągły

Innowacja pedagogiczna Aktywność 
ruchowa z profilaktyką wad postawy z 
zastosowaniem ćwiczeń osiowo-
symetrycznych
uczestniczenie w zajęciach na pływalni

1h./ tyg. - 8 osób
1h / tyg. - ok. 120 
osób

SP  w Dulowej - cyklicznie

1.Organizacja zajęć pozalekcyjnym o 
charakterze sportowym.2. Udział uczniów 
szkoły w zajęciach lekkiej atletyki.

 1h/tyd. 
Uczniów:23

3h/tyg. Uczniów : 
10 

Szkoła Podstawowa w Psarach Cały rok szkolny, według podziału 
lekcji

Program polega na prowadzeniu zajęć 
korygujących wady postawy i inne   
schorzenia  zakwalifikowane  przez 
lekarzy  specjalistów do rehabilitacji 
ruchowej w wodzie. Adresatami są dzieci i 
młodzież szkół podstawowych i 
gimnazjalnych.

Zajęcia odbywają 
się w 9 grupach 
tygodniowo dla 
125 uczestników  

Urząd Miasta MZN -Kryta 
Pływalnia, służba 
zdrowia

Charakter ciągły w ramach roku 
szkolnego

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w 
Przedszkolu 45 dzieci

ZS – P w Młoszowej Cały rok szkolny

1.3.4 Organizowanie pomocy 
psychologicznej i prawnej dla 

mieszkańców
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Ilość działań , 
ilość 

korzystających 
osób 

OPS, Urząd Miasta Poradnia 
Psychologiczno - 

Pedagogiczna

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp. 

Praca Zespołu Profilaktyki i Terapii 
Rodzin:
 poradnictwo psychologiczne, socjalne, 
terapeutyczne, wizytacje środowiskowe
Poradnictwo prawne 
Telefon Zaufania

399

155
173

OPS/ZPiTR/ Działania ciągłe.
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Punkt konsultacyjny - dyżur psychologa i 
prawnika

169 osób Urząd Miasta Charakter ciągły

Udział dzieci w zajęciach logopedycznych 
i psychologiczno – pedagogicznych

Około 12
/ dzieci 

wymagające zajęć 
o takim 

charakterze/

Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Trzebini

Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna

Cały rok

Udział dzieci w zajęciach logopedycznych 
i psychologiczno – pedagogicznych

Około 12
/ dzieci 
wymagające zajęć 
o takim 
charakterze/

Przedszkole Samorządowe nr 3 
w Trzebini

Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna

Cały rok

Kierowanie zainteresowanych rodziców 
do PPP w Trzebini
w celu indywidualnych konsultacji w 
zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących dziecka. Przesiewowe 
badania logopedyczne dzieci 5,6-letnich, 
prelekcje prowadzone przez logopedę.

W zależności od 
potrzeb

Przedszkole Samorządowe 
Nr 4 w Trzebini

Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna

Działania ciągłe w trakcie realizacji 
strategii

Dyżur psychologa. 7 spotkań SP Bolęcin Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna

Podczas „ Dni Otwartych” szkoły.
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CEL STRATEGICZNY  2

Koncentracja profesjonalnych działań na rodzinie i dzieciach
w celu poprawy ich funkcjonowania

CELE OPERACYJNE

2.1. Podejmowanie działań na rzecz osób bezrobotnych.

2.2. Wzmocnienie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu 

z uwzględnieniem rodzin problemowych.

2.3. Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem 

uzależnień i przemocy
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Cel operacyjny 2.1

Podejmowanie działań na rzecz osób bezrobotnych

Nr 
zadania

Rodzaj zadania Mierniki/
wskaźniki

 Instytucja koordynująca Partnerzy  Okres realizacji

2.1.1. Współpraca między OPS a PUP 
celem aktywizacji osób 

bezrobotnych
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba podjętych 
wspólnych działań

OPS PUP Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp. 

 W okresie od 24 lutego do 8 czerwca 
odbyła się w KIS  XI edycja warsztatów 
reintegracji społeczno – zawodowej. 
W lipcu zorganizowano spotkanie 
informacyjno – rekrutacyjne dla osób 
objętych wsparciem OPS dotyczące projektu 
„Bo jak nie my to kto ?” realizowanego 
przez firmę ProBiznes z Olkusza. 

 Zrealizowano  48 
godzin warsztatów. 

Wzięło  w nich  udział 
16 osób.

 OPS/KIS/  PUP Charakter ciągły

2.1.2. Zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu osób bezrobotnych – 
utworzenie grupy wsparcia dla osób 
długotrwale pozostających bez pracy
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba działań, 
osób objętych 

wsparciem

OPS PUP,
organizacje 

pozarządowe

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp. 

Pracownicy KIS kontynuowali realizację 
„Gminnego programy aktywizacji społeczno 
- zawodowej na rzecz budownictwa 
socjalnego” w ramach otrzymanej dotacji z 
Ministerstwa Pracy i Polityki – konkurs 
„Aktywne Formy Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu”. W ramach 
projektu w 2016 r. były prowadzone 
konsultacje indywidualne dla uczestników 

 OPS/KIS/
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projektu. W październiku natomiast 
zorganizowano spotkanie podsumowujące, 
nakręcono również film o  działaniach w 
projekcie.
Kontynuowano spotkania w ramach Punktu 
Aktywności Seniora. Wycieczki do 
Czorsztyna i Niedzicy oraz Krakowa. 
Ponadto grupa seniorów uczestniczyła w 2 
wyjazdach wraz z grupą osób z 
zaburzeniami psychicznymi ( prowadzoną w 
ramach struktur OPS) do teatru Bagatela w 
Krakowie oraz do Cieszyna.

Odbyło się 58 spotkań, 
w których średnio 
uczestniczyło 8 osób. 
Dla seniorów 
zorganizowano 2 
wycieczki:

2.1.3. Organizowanie robót publicznych 
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
zaangażowanych 

pracodawców, 
liczba 

uczestników, 
liczba 

zorganizowanych 
robót w ciągu roku

Urząd Miasta PUP, OPS Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp.

2.1.4. Organizowanie prac społecznie – 
użytecznych

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
uczestników

Urząd Miasta OPS, PUP Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp.

W 2016 r. na mocy Porozumienia nr 4/2016 
z  dnia  22  marca  2016  roku  pomiędzy 
Starostą Powiatu Chrzanowskiego a Gminą 
Trzebinia  były  organizowane  prace 
społecznie  użyteczne  dla  osób 
bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń 
pomocy społecznej. 

Porozumienie 
uwzględniało udział 
40 osób bezrobotnych.

OPS PUP Działania cykliczne/od 01 kwietnia do 
30 września 2016 /

Organizowanie na terenie przedszkola  prac 
społecznych które pozwalają na  
odpracowanie  skazanym wyroku.

18 Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Trzebini

Zakład Karny
 w Trzebini
Kuratorzy Sądu
 w Chrzanowie

Cały rok 2016
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Organizowanie na terenie przedszkola  prac 
społecznych które pozwalają na  
odpracowanie  skazanym wyroku.

18 Przedszkole Samorządowe
nr 3 w Trzebini

Zakład Karny
 w Trzebini
Kuratorzy Sądu
 w Chrzanowie

Cały rok 2016

2.1.5. Aktywizacja osób długotrwale 
bezrobotnych – realizacja szkoleń i 

projektów
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
zrealizowanych 

projektów w ciągu 
roku, liczba 
uczestników

OPS ( KIS) PUP, organizacje 
pozarządowe

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp.

 Projekt w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.1.1 
Aktywna integracja. Projekt pod nazwa 
„Aktywni na start” uzyskał pozytywny 
wynik oceny formalno merytorycznej,  
zdobywając 166 pkt na 170 maksymalnych 
do zdobycia i uchwałą nr 1117/16 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 19 
lipca 2016 r. został umieszczony na liście 
projektów wybranych do dofinansowania.  

W wyniku podpisanej 
umowy została 
przyznana kwota na 
realizację projektu w 
wys. 494 785 zł.

OPS UW Działanie cykliczne

Zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych 
na staże i praktyki zawodowe

2 Przedszkole 
Samorządowe
nr 2 w Trzebini

PUP

Zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych 
na staże i praktyki zawodowe

2 Przedszkole Samorządowe
nr 3 w Trzebini

PUP Cały rok 2016

2.1.6. Realizacja projektu systemowego 
„Zielone światło dla aktywności w 

gminie Trzebinia“ (reintegracja 
społeczno zawodowa w ramach 

kontraktu socjalnego)
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
uczestników 

projektu

OPS ( KIS) PUP Do 2015 roku
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Cel operacyjny 2.2

 Wzmocnienie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu z uwzględnieniem rodzin problemowych

Nr 
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wskaźniki Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

2.2.1 Wzmocnienie trwałości rodziny i prze
ciwdziałanie pogłębianiu się jej dezor
ganizacji  - realizacja Gminnego Pro

gramu Wspierania Rodziny
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba osób i rodzin 
objętych pomocą:

OPS UM, Oświata itp Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Realizacja Gminnego Programu wspierania Ro
dziny opisana w corocznym sprawozdaniu z re

alizacji programu 

Gmina Trzebinia OPS Instytucje oświatowe 
wychowawcze  itp. 

Działania ciągłe. 

24 uczniów objętych szczególna opieką wycho
wawczą ze względu na sytuacje kryzysowe w 
rodzinie

Liczba osób i rodzin 
objętych pomocą:

24 uczniów,
 w tym dwoje dzieci z 

Niebieską Kartą

GM nr 1 PPP w Chrzanowie, 
PCPR w Chrzanowie
OPS Trzebinia

charakter ciągły

Aktywizacja uczniów, kształtowanie postaw 
prospołecznych, wyrównywanie szans eduka
cyjnych, opieka nad uczniami zdolnymi, reedu
kacja, integracja uczniów z niepełnosprawno
ścią intelektualną, dysfunkcyjnych, zagrożo
nych niedostosowaniem społecznym, diagnoza. 
Prowadzenie działalności doradczej, socjotera
pii, poradnictwa edukacyjno – zawodowego, 
kierowanie do specjalistów, stosowanie profi
laktyki integralnej i specyficznej. Angażowanie 
rodziców w życie placówki.

Liczba osób 
i rodzin objętych 

pomocą: cała 
społeczność szkolna 

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów

UM, poradnie 
psychologiczno – 

pedagogiczne, 
Powiatowy Ośrodek 

Interwencji 
Kryzysowej w 

Chrzanowie, PCPR w 
Chrzanowie, Sądy 
Rodzinne i ośrodki 
pomocy społecznej 

właściwe dla miejsca 
zamieszkania ucznia, 
kuratorzy rodzinni 

Działania o charakterze 
ciągłym.
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Praca z rodzicami- pogadanki,indywidualne 
spotkania; opieka kuratorów sądowych i asy
stentów rodziny,  organizacja akcji charytatyw
nych, realizacja programów profilaktycznych: 
„Cukierki”, „Magiczne kryształy”, „Znajdź wła
ściwe rozwiązanie”.
 Konsultacje z rodzicami mającymi problemy z 
wychowaniem swoich dzieci. Pomoc rodzicom 
w zabiegach mających na celu powrót dzieci do 
swoich naturalnych rodzin.

Liczba osób i rodzin 
objętych pomocą: około 

170 osób
ZS Trzebinia OPS Trzebinia , 

Policja, Sąd 
Rodzinny, Parafia, 

PPP

Działania ciągłe

Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji 
wychowawczych i opiekuńczych
Pedagogizacja rodziców – warsztaty nt. dojrza
łości szkolnej, rozwoju mowy; pogadanki, opie
ka kuratorów sądowych i asystentów rodziny,  
organizacja akcji charytatywnych, realizacja 
programów profilaktycznych:, „Magiczne 
kryształy”.

Liczba osób i rodzin 
objętych pomocą: około 

22 rodzin

PS nr 1 OPS Trzebinia , 
Policja, Sąd 

Rodzinny, Parafia, 
PPP

Działania ciągłe

Utrzymywanie ścisłego kontaktu z przedstawi
cielami Sądu, Kuratorami Zawodowymi i spo
łecznymi oraz Policją

W razie zaistniałej 
potrzeby 

Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Trzebini

Sąd Rejonowy
Kuratorzy Sadowi

Policja

Działania maja charakter ciągły 
tzn w razie zaistniałej potrzeby

 i konieczności.

Utrzymywanie ścisłego kontaktu z przedstawi
cielami Sądu, Kuratorami Zawodowymi i spo
łecznymi oraz Policją

W razie zaistniałej 
potrzeby 

Przedszkole Samorządowe
nr 3 w Trzebini

Sąd Rejonowy
Kuratorzy Sadowi
Policja

Działania maja charakter ciągły 
tzn w razie zaistniałej potrzeby
 i konieczności.

Szczególna opieka pedagoga szkolnego nad rodzi
nami uczniów, wymagającymi wsparcia material
nego ale także pomocy w realizacji funkcji opie
kuńczo wychowawczych poprzez udzielanie po
rad, wizyty w domu, kierowanie rodzin do innych 
instytucji po porady i pomoc)

20 rodzin objętych 
pomocą

Działania mają charakter ciągły

„IV Rodzinna Olimpiada Sportowa”.
Organizacja wspólnych wyjazdów na łyźwy.

2/ 264 uczestników SP Bolęcin - Działanie coroczne.

Szkoła realizuje wybrane zadania Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny 

SP w Psarach
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2.2.2 Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin 
z trudną sytuacją finansową celem 
zabezpieczenia ich podstawowych 

potrzeb, realizacja programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania“

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba osób 
korzystających z 

wsparcia 

OPS, UM, Oświata, 
Stowarzyszenia, sołectwa itp.

OPS, UM, 
Oświata, 

Stowarzyszenia,s
ołectwa itp.

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp

Posiłek dla dzieci - Program – „Pomoc państwa
 w zakresie dożywiania”, 
Zasiłek celowy  - Program – „Pomoc państwa
 w zakresie dożywiania”, 

351

244

OPS

OPS

Szkoły, przedszkola Działania ciągłe.

 Działania ciągłe. 

Parafialny Zespół Caritas w Trzebini – 
Krystynowie wydaje gorący posiłek, pieczywo 
oraz inne artykuły spożywcze pozyskiwane od 
sponsorów a także wydaje warzywa i owoce 
objęte rosyjskim embargiem przewożone z 
magazynu z Krakowa. Prowadzi punkt zbiórki  
wydawania odzieży, pośredniczy w 
przekazywaniu sprzętu AGD, RTV. 

Parafialny Zespół Caritas w Trzebini-Sierszy 
wydaje gorące posiłki. 

Polski Komitet  Pomocy Społecznej Oddział 
Miejsko-Gminny w Trzebini prowadził  
dystrybucję żywności w ramach europejskiego 
programu dożywiania  FEAD

1020 
świadczeniobiorców, 
około 60 ton żywności

Urząd Miasta, OPS 2 Parafialne Zespoły ł 
Caritas w Trzebini-
Krystynowie oraz 
Trzebini-Sierszy. 
Polski Komitet  
Pomocy Społecznej 
Oddział Miejsko-
Gminny w Trzebini

Pomoc udzielana 
potrzebującym ma charakter 
ciągły 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini 
uczestniczył w realizacji pomocy żywnościowej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

wydano łącznie 448 
skierowań, na podstawie 
których uprawnionych 
do odbioru żywności 
było 1102 osoby. 
Skierowania wydano do:
- PKPS  w liczbie 444,
- Federacji Polskich 
Banków Żywności w 
liczbie 4,

OPS a)  Polski  Komitet 
Pomocy Społecznej,
b) Federacja Polskich 
Banków Żywności,
c) Caritas Polska.

Od  maja  2015  r.  do  kwietnia 
2016 r. 
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1. pomoc materialna o charakterze 
socjalnym dla uczniów w formie stypendium 
szkolnego - udzielana w ramach Narodowego 
Programu Stypendialnego, realizowana od 
2005 roku. Stypendium szkolne przyznawane 
jest na dany rok szkolny; na wniosek rodzica, 
prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, 
dyrektora szkoły oraz z urzędu. Miesięczna 
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może być większa niż kwota, o 
której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.– 
514,00 zł. Stypendium szkolne może zostać 
przeznaczone na pomoc uczniowi 
w dostępie do edukacji i wyrównywanie jego 
szans edukacyjnych.
Wnioski wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny z 
miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 
wniosku, przyjmowane są w Trzebińskim 
Centrum Administracyjnym w terminie od 1 do 
15 września danego roku szkolnego. Następnie 
wnioski opiniuje komisja stypendialna, 
powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Trzebini. 
W sprawach świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym wydaje się decyzje 
administracyjne.

2.Pomoc materialna o charakterze socjalnym  
dla uczniów w formie zasiłku szkolnego może 
otrzymać uczeń, który przejściowo znajduje się 
w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej 
zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, 
podobnie jak stypendium szkolne, może być 
przyznany w formie świadczenia pieniężnego 
na pokrycie wydatków związanych 

1. mierniki: 
- rok szkolny 2015/2016 
(I-VI  2016r.)  pomoc  w 
formie  stypendium 
szkolnego  otrzymało 
239 uczniów;
- rok szkolny 2016/2017 
(IX-XII  2016r.)  pomoc 
w  formie  stypendium 
szkolnego  otrzymało 
211 uczniów

2.   mierniki: 
- rok szkolny 2015/2016 
(I-VI 2016r.) pomoc w 
formie zasiłku szkolnego 
otrzymało 3 uczniów;
- rok szkolny 2016/2017 

TCA
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z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy 
rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

3. pomoc finansowa na zakup 
podręczników „Wyprawka szkolna” – pomoc 
przysługuje uczniom wskazanym w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lipca 
2016r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników 
i materiałów edukacyjnych (Dz.U z 2016r. poz. 
1045)

4. „zielona szkoła” 
- dofinansowania do zadania pod 

nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci i 
młodzieży z terenu miasta i gminy Trzebinia” 
tzw. „zielona szkoła” otrzymują wszyscy 
uczniowie klas III szkół podstawowych.

Uczniowie  z  rodzin,  których  dochód 
nie  przekracza  kryterium  uprawniającego  do 
korzystania z pomocy społecznej otrzymują do 
100% pokrycia kosztów wypoczynku. 

W przypadku gdy dochód rodziny w 
rozumieniu przepisów ustawy o pomocy 
społecznej przekracza kryterium dochodowe, 
uczeń może otrzymać dofinansowanie zgodnie 
z kryteriami zamieszczonymi w Zarządzeniu 
Burmistrza nr 0151/83/2007 z dnia 22 marca 
2007r.

(IX-XII 2016r.) pomoc 
w formie zasiłku 
szkolnego otrzymał 1 
uczeń
3. mierniki:  
- rok szkolny 2016/2017 
pomoc w formie 
dofinansowania zakupu 
podręczników otrzymało 
21 uczniów

4. mierniki:  
- w 2016 roku z 
wypoczynku skorzystało 
183 uczniów szkół 
podstawowych.

23 uczniów korzysta z bezpłatnych obiadów 
finansowanych przez OPS Trzebinia, parafię 
Św. Piotra i Pawła w Trzebini i prywatne osoby, 
stypendium socjalne (średnio 14 uczniów)

Około 25 uczniów Gimnazjum nr 1 w Trzebini OPS Trzebinia, UM 
Trzebinia

Dożywianie ma charakter 
ciągły, 

a stypendia cykliczny.

Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin z 
trudną sytuacją finansową celem 
zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb, 

Liczba osób 
korzystających z 

wsparcia:

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów

OPS Trzebinia Działania ciągłe
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realizacja programu „Pomoc Państwa w 
zakresie dożywiania“

Refundacja obiadów przez OPS

9

1.Dofinansowanie wycieczek, biletów wstępu 
itp.  

      2. Paczka świąteczna- zbiórka produktów dla 17
       rodzin

3. Akcja „Szlachetna Paczka” - 20 rodzin
Dofinansowanie wycieczek od stowarzyszenia 
„Bona Fide”.

Liczba osób 
korzystających z 

wsparcia: około 69 osób 

ZS Trzebinia OPS, UM, rady 
osiedli, Parafia

Działania ciągłe

Dofinansowanie wycieczek, biletów wstępu itp. 
Paczka świąteczna- zbiórka produktów 

dla 10 rodzin

Liczba osób 
korzystających z 

wsparcia: około 10 
rodzin  

PS nr 1 OPS, UM, rady 
osiedli, Parafia

Finansowanie posiłków dla dzieci które 
pochodzą z rodzin o niskich dochodach

8 Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Trzebini

OPS Cały rok

Finansowanie posiłków dla dzieci które 
pochodzą z rodzin o niskich dochodach

8 Przedszkole Samorządowe
nr 3 w Trzebini

OPS Cały rok

Dofinansowanie posiłków dla dzieci. 12 dzieci OPS Przedszkole 
Samorządowe

Nr 4 w Trzebini

Działania ciągłe w trakcie 
realizacji strategii

Realizacja  programu Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania 

2 dzieci OPS Cały rok 

Realizacja  programu Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania 

Liczba uczniów 
korzystających z 
bezpłatnych obiadów - 
42

OPS. Szkoła SP3 Rok 2016

 Informowanie rodziców o możliwości 
starania się o stypendia socjalne, 
zapomogi losowe, obiady z OPS.

  Pomoc pedagoga w ewentualnym 
wypełnianiu wniosków. 

 Organizowanie pomocy świątecznej w 
ramach szkolnej akcji charytatywnej" 

Około 60 osób Niektóre działania miały 
charakter jednorazowy jak akcja , 
inne ciągły lub okolicznościowy
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Pomagamy innym"- paczki z żywnością 
dla rodzin potrzebujących ze szkoły i 
osiedli .

 Indywidualna pomoc rzeczowa 
rodziców i nauczycieli dla 
poszczególnych uczniów

 Pomoc w uzyskaniu dofinansowania 
do Zielonej Szkoły

 obiady dla uczniów, opłacane przez 
OPS

Objęcie dzieci dożywianiem na terenie szkoły 11 osób OPS Zespół Szkolno - 
Przedszkolny

Działania mają charakter ciągły

Szkolna stołówka wydaje posiłki dzieciom 
objętych programem 

13 dzieci OPS SP w Psarach

Stypendium szkolne (socjalne)
Stypendium gminne
Pomoc państwa w zakresie dożywiania
(darmowe obiady)
Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu
Zakup podręczników dla uczniów.

5 uczniów
4 uczniów
10 uczniów

uczniowie klas I - V

ZS – P w Młoszowej UM, OPS Cały rok

2.2.3 Poszerzenie dostępności usług 
psychologiczno – pedagogicznych, w 

tym punkty konsultacyjne i 
prowadzenie telefonu zaufania

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
zaangażowanych 
instytucji, liczba 

osób udzielających i 
korzystających

z porad

Urząd Miasta, OPS Poradnia 
Psychologiczno – 

Pedagogiczna, 
szkoły,  GKRPA, 

parafie

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Praca Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin:
 poradnictwo psychologiczne, socjalne, 
terapeutyczne, wizytacje środowiskowe
Telefon Zaufania

399

173

OPS/ZPiTR/ Działania ciągłe.

Punkt konsultacyjny - dyżur psychologa i 
prawnika

169 osób Urząd Miasta - Charakter ciągły
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Zorganizowanie konsultacji psychologicznych 
dla rodziców na terenie szkoły przez PPP w 
Chrzanowie i Centrum Psychoedukacji Terapii i 
Wsparcia „SZANSA” w Chrzanowie

18 Gimnazjum nr 1 w Trzebini Muzea, teatry, 
instytut Goethego, 
uczelnie wyższe, 
biura podróży itp

Poradnictwo dla rodziców, kierowanie na 
konsultacje psychologiczne

Słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych oraz ich 
rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość 
korzystania z poradnictwa w ramach Punktu 
Interwencji Kryzysowej działającego na terenie 
OSiW OHP

Liczba osób 
korzystających z porad:   
19

25 osób

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów

OPS w Trzebini, 
Ośrodek Szkolenia i 
Wychowania OHP w 

Trzebini, poradnia 
psychologiczno – 

pedagogiczna, 
Powiatowy Ośrodek 

Interwencji 
Kryzysowej w 
Chrzanowie

Działania o charakterze ciągłym

Dyżur  psychologa  w  ramach  dni  otwartych, 
prowadzenie na bieżąco konsultacji rodziców ze 
specjalistami.  Organizowanie  spotkań  z 
rodzicami i opiekunami z rodzin zastępczych w 
Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w 
Chrzanowie.

Liczba zaangażowanych 
instytucji: 3

 liczba osób 
udzielających: 5 

ZS Trzebinia Poradnia 
Psychologiczno – 

Pedagogiczna, OPS, 
PCPR

Działania ciągłe

Dyżur  psychologa,  pedagoga,  logopedy  w 
ramach dni otwartych, prowadzenie na bieżąco 
konsultacji rodziców ze specjalistami

Liczba zaangażowanych 
instytucji: 1

 liczba osób 
udzielających: 2 i 

korzystających
z porad: ok.45 osób

PS nr 1 PPP Chrzanów Działania ciągłe

Przygotowywanie ulotek i broszur z 
informacjami o punktach pomocowych 
znajdujących się w naszej Gminie i Powiecie. 
Systematyczne ich aktualizowanie

84 Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Trzebini

PS2 w Trzebini Cały  rok

Przygotowywanie ulotek i broszur z 
informacjami o punktach pomocowych 
znajdujących się w naszej Gminie i Powiecie. 

84 Przedszkole Samorządowe
nr 3 w Trzebini

PS3 w Trzebini Cały  rok
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Systematyczne ich aktualizowanie

Organizacja spotkania rodziców z 
pracownikami Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chrzanowie-

Liczba zaangażowanych  
instytucji -1 liczba osób 
udzielających   porad - 2
liczba osób 
korzystających z porad – 
ok. 50

SP Myślachowice Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna, 
szkoły,  GKRPA, 
parafie,Urząd Miasta, 
OPS

konsultacje indywidualne 
połączone z prelekcją – 
cyklicznie 2 razy w roku

1. Szkoła organizuje prelekcję we współpracy z 
Poradnią  Psychologiczno pedagogiczną dla 
rodziców i nauczycieli.

2.Pedagog szkolny udziela pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich 
rodzicom.

Liczba zaangażowanych  
instytucji:1 liczba osób 
udzielających: 2 
korzystających
z porad: uczniowie oraz 
ich rodzice

Szkoła Podstawowa w Psarach Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w 
Chrzanowie

Cały rok, według potrzeb

Konsultacje dla rodziców z pedagogiem
szkolnym. Dyżury pedagoga oraz
pedagogów i psychologów z PPP
w Chrzanowie. Prowadzenie przez
pedagoga szkolnego „Skrzynki pytań”

ZSP w Młoszowej Działania o charakterze ciągłym 
i okolicznościowym.

2.2.4 Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci 
i młodzieży umożliwiających realizację 

zainteresowań i zagospodarowania 
czasu wolnego

/Krótki opis sposobu realizacji zadania /

 Liczba 
zaangażowanych 
instytucji, liczba 

osób udzielających i 
korzystających

z porad

Oświata , TCK, Biblioteka 
itp.

Oświata , TCK, 
Biblioteka itp.

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Do zajęć pozaszkolnych umożliwiających 
realizację zainteresowań dzieci i młodzieży 
należy zaliczyć zajęcia m.in.:
- języka angielskiego, niemieckiego,
- gry na gitarze, pianinie,
- wokalne /karaoke/,
- szachowe,
- komputerowe,

Przeprowadzanych jest 
81 

zajęć w których 
uczestniczy 

765 osób miesięcznie 

Trzebińskie Centrum Kultury - 
DK „Sokół” w Trzebini,
WDK w Bolęcinie,
WDK w Czyżówce,
WDK w Dulowej,
Dom Gromadzki w Trzebini 
(Wodnej),
WDK w Karniowicach,

Zajęcia realizowane głównie w 
okresie od IX-VI
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- teatralne,
- plastyczne,
- warsztaty dziennikarskie,
- rytmiczne,
- taneczne /balet, zumba, hip – hop/,
- sportowe /ju-jitsu, joga, tenis stołowy/,
- klub bajkoczytacza,
- warsztaty dobrego smaku /kulinarne/.

Zajęcia organizowane w trakcie ferii zimowych 
i wakacji letnich 

WDK w Lgocie,
WDK w Młoszowej,
DK w Myślachowicach,
WDK w Pile Kościeleckiej,
WDK w Psarach,
Willa NOT w Trzebini (Sierszy),
WDK w Płokach

Okres ferii oraz wakacji letnich. 

Sportowe zajęcia pozalekcyjne stanowiące 
element oddziaływań profilaktyki uzależnień na 
poziomie uniwersalnym

Dom w Gaju prowadzi zajęcia 
psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne i 
dotyczące profilaktyki uzależnień, edukacyjne i 
reedukacyjne, artystyczne, sportowo-
rekreacyjne, integracyjne, specjalistyczne 
poradnictwo pedagogiczne.   
                                                                 
ZHP – zajęcie pozalekcyjne obejmujące 18 
drużyn harcerskich i zuchowych, organizacja 
biwaków, rajdów zlotów, spotkań 
okazjonalnych,  warsztatów, kursów. Praca 
wychowawcza z wdrażaniem  harcerskiego 
systemu wartości. 

Przy Parafii pw. NSNMP w Trzebini-Sierszy 
działa świetlica środowiskowa czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 16-20. Zajęcia 
obejmują: rozgrywki sportowe, pogadanki, 
realizacje uniwersalnego programu profilaktyki 
uzależnień.

32 osoby

                                    
DOM w Gaju –Liczba 
korzystających ok. 48 z 
różną częstotliwością, w 
zależności od dnia

                                         
ZHP zagospodarowano 
178 godzin czasu 
pozalekcyjnego dla  
dzieci i młodzieży

                                         
Z zajęć świetlicy 
korzystało z różną 
częstotliwością 81 osób

Urząd Miasta Szkoła Podstawowa    
nr 6 w Trzebini

 Fundacja DOBRY 
START 

                          
Komenda Hufca 
ZHP w Trzebini 

                                 
Parafia  pw. NSNMP 
w Trzebini-Sierszy

Charakter ciągły

                                                    

Działania ciągłe, całoroczne

                                                    

Świetlica w podziemiach 
kościoła działała od 01.01.2016 
- 15.12. 2016
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W bibliotece  organizujemy warsztaty i zajęcia 
dla dzieci, młodzieży - -umożliwiamy  ciekawe 
i twórcze
spędzanie wolnego czasu w 
Bibliotece",organizujemy spotkania, warsztaty, 
konkursy, gry miejskie, a także warsztaty 
rękodzieła dla dzieci.

  W roku 2016 z 
różnorodnych 
propozycji biblioteki na 
zorganizowanie czasu 
wolego skorzystało 2222 
osób

MBP Oświata , TCK, OPS Działania ciągłe. 

Na terenie Gimnazjum nr 2 działają następujące 
koła zainteresowań: teatralno-filmowo-
dziennikarskie, sportowe (piłka nożna, 
koszykowa, siatkowa), turystyki górskiej i 
regionalnej, koło regionalne, dziennikarskie, 
grupa wolontariuszy, zajęcia umuzykalniające, 
DSD I (Deutsches Sprachdiplom), koło języka 
angielskiego, artystyczno – techniczne. Ponadto 
realizowane są wyjazdy na lodowisko, obozy 
sportowe, zajęcia z aerobiku, turnieje sportowe, 
dyskoteki szkolne, wycieczki zawodoznawcze i 
krajoznawcze oraz projekty edukacyjne.

W Gimnazjum dla Dorosłych działają 
następujące koła zainteresowań: fotograficzne, 

strzeleckie, sportowe, kulinarne, plastyczne. 
Ponadto słuchacze biorą udział w programach 

autorskich realizowanych w OSiW OHP. Liczba 
programów: 17.

Liczba zaangażowanych 
osób: 140

Liczba osób: 45

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów.

Biblioteka Miejska 
w Trzebini, UM,

Małopolska 
Wojewódzka 
Komenda OHP 

Działania o charakterze ciągłym

Wspieranie dzieci i młodzieży i osób 
utalentowanych:
Powiatowy Festiwal Twórczości Integracyjnej
„ Bliżej Siebie”
Gala Osiągnięć Uczniów SP nr 8 i Gim 3
Prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci 
umożliwiających realizację zainteresowań oraz 
zagospodarowania czasu wolnego:
Zajęcia organizowane przez instytucje kultury,
Koła przedmiotowe, chór, zespoły muzyczne, 
koło turystyczne.

Wg potrzeb ZS Trzebinia  przedszkola i szkoły 
integracyjne i 

specjalne, warsztaty 
terapii, Fundacja 

Brata Alberta, 
PMDK, MGOKSIR

Działania cykliczne i ciągłe
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Wspieranie dzieci i młodzieży i osób 
utalentowanych:
Realizacja założeń programu Szkoła 
Odkrywców Talentów
Udział dzieci w Powiatowym Festiwalu 
Twórczości Integracyjnej, w festiwalach i 
przeglądach promujących uzdolnienia 
plastyczne i muzyczne
Prowadzenie zajęć dla dzieci umożliwiających 
realizację zainteresowań oraz 
zagospodarowania czasu wolnego

Wg potrzeb PS nr 1 ZS Trzebinia, ORE, 
PMDK, 

Działania cykliczne i ciągłe

Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci i 
młodzieży umożliwiających realizację 
zainteresowań i zagospodarowania czasu 
wolnego

Liczba zajęć – 10 na 
tydzień. Liczba 

uczestników – 125 
(niektórzy uczniowie 

uczestniczyli w dwóch 
rodzajach zajęć)

Liczba zajęć – 12 na 
tydzień. Liczba 

uczestników - 150 
(niektórzy uczniowie 

uczestniczyli w dwóch 
rodzajach zajęć)

Szkoła SP3 UM, PUKS Styczeń – czerwiec

Wrzesień - grudzień

Na terenie szkoły działają harcerze, prowadząc 
grupę zuchową.
Zajęcia na orliku szkolnym i na miasteczku ruchu 
drogowego w godzinach popołudniowych i 
weekendy
zajęcia szachowe, z robotyki i języka angielskiego 
dla chętnych uczniów

SP 6

Koła zainteresowań- sportowe, artystyczne, 
matematyczne, robotyka, taneczne.

62 uczniów SP Bolęcin - Organizacja kół zainteresowań 
co roku w zależności od potrzeb 

Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów: 
język angielski, szachy, koło taneczne, koło 
matematyczni-informatyczne, zajęcia z 
robotyki, koło plastyczne, SKS, koło wokalno-

100 uczniów Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Czyżówce

Działania mają charakter ciągły
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instrumentalne, kolo czytelnicze, bajka 
profilaktyczna, koło historyczne, warsztaty 
malarskie

Uczestniczenie uczniów w różnorodnej ofercie 
szkoły: koła zainteresowań, innowacje 
pedagogiczne.

120 SP w Dulowej - W sposób ciągły

1.Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne o 
różnym charakterze;

2. W szkole działają organizację szkolne RSU i 
SKO 

 Liczba 
zaangażowanych  
instytucji:1 liczba osób 
udzielających:14  
korzystających: 
uczniowie szkoły

Szkoła Podstawowa w Psarach Cały rok, według potrzeb

 

Organizacja różnorodnych zajęć i kół 
pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i 
umiejętności uczniów i wychowanków.
Organizacja zajęć prowadzonych przez 
instytucje zewnętrzne (ZUMBA, zajęcia 
taneczne, zajęcia plastyczne)

13 rodzajów zajęć ZS – P w Młoszowej
Współpraca z PDM w 

Trzebini

Cały rok szkolny

Nr 
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wskaźniki  Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

2.2.5 Wspieranie utalentowanych dzieci i 
młodzieży

/Krótki opis sposobu realizacji zadania /

Liczba uczestników Urząd Miasta Szkoły, Domy 
Kultury, kluby 

sportowe

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Przyznano stypendia sportowe oraz nagrody za 
wysokie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym 

Liczba osób - 64 Urząd Miasta Działania mają charakter ciągły  

Wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży 
poprzez organizację turniejów, festiwali, 
konkursów m.in.:
XXI Międzynarodowy Turniej Młodych 

Liczba imprez - 19
liczba uczestników- 
2673

Trzebińskie Centrum Kultury UKS „Hetman 
Koronny Trzebinia”
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Talentów w Szachach Aktywnych, 
X Gminny Koncert Karaoke,
Powiatowy Bajkowy Festiwal Teatralny ,
Koncert Wiosenny PSM I stopnia w 
Krzeszowicach,
Konkurs Piosenki „Młoszowskie Nutki”,
Koncert „Jesień w Sztuce”,
Konkurs Plastyczny na kartkę Wielkanocną i 
Bożonarodzeniową”,

Koncert Kolęd Przedszkolaków,

XIII Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd, 
XIII Konkurs Muzyczny „Najpiękniejsza  
Polska Kolęda”,

XII Powiatowy Konkurs Małych Form 
Teatralnych w języku angielskim,
 „Wiosenne Muzykowanie”, 

IV Wiosenny Konkurs Recytatorski, 

Powiatowy Festiwal Kultury Dziecięcej
- formy teatralne i taneczne,
Małopolski Przegląd Twórczości Artystycznej 
OHP,
Koncert Kolęd i Pastorałek w języku 
angielskim i niemieckim.

Przedszkole nr 6 w Trzebini

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Młoszowej

ZSE-CH w Trzebini

Szkoła Podstawowa w Psarach
Społeczna Szkoła Podstawowa w 
Płokach
PMDK w Trzebini

OHP w Trzebini

II LO w Chrzanowie

TCK

TCK

TCK

TCK

TCK

TCK

TCK

TCK

Trzebińskie  Centrum  Administracyjne 
koordynuje  wypłatę  stypendium  Gminy 
Trzebinia,  którego  celem  jest  nagradzanie  i 
motywowanie  uczniów  najzdolniejszych 
zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Trzebinia 
(nauka, sport i dziedzina artystyczna).
Komisja,  powołana  Uchwałą  Nr 
IX/96/VII/2015 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 
2015r.  w  sprawie:  zmian  
w uchwale Nr V/36/VI/2011 z dnia 25  lutego 

- nauce – 26 uczniów,
- sporcie – 46 uczniów,
- działalności 
artystycznej – 16 
uczniów,
- wszystkie kategorie – 1 
uczeń.

UM TCA
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2011r.  w  sprawie  wyznaczenia  radnych  i 
ustalenia składu komisji przyznającej stypendia 
dla szczególnie uzdolnionej  młodzieży Gminy 
Trzebinia przyznała stypendia za osiągnięcia.

 Typowanie uczniów do stypendiów 
i wyjazdów zagranicznych sponsorowanych 
przez zakład „Górka Cement”,
Typowanie uczniów do stypendiów  
przyznawanych przez Burmistrza Miasta 
Trzebinia oraz na wakacyjne wyjazdy do 
Francji,
Przygotowywanie uczniów do konkursów 
przedmiotowych, olimpiad, zawodów 
sportowych,
Prezentowanie osiągnięć uczniów na stronie 
internetowej oraz w budynku szkoły

9

2

50

50

Gimnazjum nr 1 w Trzebini „Górka Cement”, 
Urząd Miasta 

Trzebinia

Działania mają charakter ciągły 
i cykliczny.

Wspieranie talentów w ramach działających kół 
zainteresowań, realizowanych projektów 

edukacyjnych, konkursów, olimpiad

Liczba uczestników: 
120

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów

OPS w Trzebini, 
Ośrodek Szkolenia i 
Wychowania OHP w 

Trzebini, poradnia 
psychologiczno – 

pedagogiczna, 
Powiatowy Ośrodek 

Interwencji 
Kryzysowej w 
Chrzanowie 

Działalność o charakterze 
ciągłym

Wspieranie dzieci i młodzieży i osób 
utalentowanych:
Powiatowy Festiwal Twórczości Integracyjnej
„ Bliżej Siebie”

Gala Osiągnięć Uczniów SP nr 8 i Gim 3.

Wszyscy uczniowie ZS Trzebinia Szkoły, Domy 
Kultury, kluby 

sportowe

Wspieranie dzieci i młodzieży i osób 
utalentowanych:
Realizacja założeń programu Szkoła 
Odkrywców Talentów
Udział dzieci w Powiatowym Festiwalu 

Ps nr 1 ZS Trzebinia, ORE, 
PMDK,

Działania ciągłe
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Twórczości Integracyjnej, w festiwalach i 
przeglądach promujących uzdolnienia 
plastyczne i muzyczne
Prowadzenie zajęć dla dzieci umożliwiających 
realizację zainteresowań oraz 
zagospodarowania czasu wolnego

Organizowanie zajęć z różnych dziedzin 
pozwalające na rozwijanie  uzdolnień i talentu 
dzieci.

24 Przedszkole Samorządowe nr 2
 w Trzebini

Dom Kultury Cały Rok

Organizowanie zajęć z różnych dziedzin 
pozwalające na rozwijanie  uzdolnień i talentu 
dzieci.

24 Przedszkole Samorządowe nr 3
 w Trzebini

Dom Kultury Cały Rok

Promocja dzieci utalentowanych w różnego 
rodzaju konkursach muzycznych i plastycznych 
o zasięgu gminnym, powiatowym i 
ogólnopolskim.

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w 
Trzebini

Instytucje oświatowe
i kulturalne

Działania ciągłe w trakcie 
realizacjii strategii

Wspieranie utalentowanych dzieci i młodzież Stypendium Burmistrza 
– 25, 

Nagrody - 70

Szkoła SP 3 Urząd Miasta, 
instytucje 

organizujące różne 
konkursy

Rok 2016

Działalność kół przedmiotowych, 
przygotowywanie dzieci do konkursów przez 
nauczycieli
udział wielu uczniów w konkursach 
przedmiotowych , artystycznych i sportowych
nagradzanie zwycięzców na apelach SU, 
konkurs dla uczniów najbardziej 
zaangażowanych , najbardziej utalentowanych- 
nagrodą była bezpłatna wycieczka do Inwałdu 
dla 20 uczniów, na koniec roku szkolnego.
promowanie sukcesów na stronie internetowej 
szkoły i szkolnym Facebooku
Podsumowanie sukcesów za cały rok szkolny 
na gali " Moda na sukces"
  

Około 90 osób Działania miały charakter ciągły
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Zajęcia dla uczniów uzdolnionych 
matematycznie
Organizacja licznych konkursów
 i przygotowywanie go konkursów 
zewnętrznych- gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich.

1/8 uczniów

13 konkursów/ 64 
uczestników 

SP Bolęcin - Zajęcia sfinansowane z budżetu, 
przyznane na ten rok szkolny.

Złożenie wniosków i uzyskanie przez uczniów 
stypendiów Gminy Trzebinia

5 osób Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Czyżówce

Urząd Miasta Działania mają charakter 
cykliczny

Organizowanie imprez promujących zdolności 
dzieci: Talenty, Wspólna Biesiadka.
Realizacja wytycznych Szkoła Odkrywców 
Talentów.

70 SP w Dulowej - cyklicznie

Wnioski o stypendium dla zdolnych uczniów 2 SP Lgota Urząd Miasta jednorazowy

Udział dzieci zdolnych w konkursach, 
przeglądach, imprezach itp. na szczeblu 
szkolnym, gminnym, powiatowym, 
ogólnopolskim

Liczba uczestników - 19 SP Myślachowice Urząd Miasta Działania mają charakter 
cykliczny –

Wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży

1.  Szkoła umożliwia wychowankom rozwój 
talentów i zainteresowań.

2.  Organizuje koła zainteresowań i zajęcia 
pozalekcyjne.

3.  Uczestniczy w licznych konkursach i 
turniejach.

4.  Szkoła realizowała projekty „I Ty możesz 
zostać rozegranym matematykiem”, Program 
rozwoju czytelnictwa oraz program ”Mega 
misja”.

5.Szkoła realizuje innowacje pedagogiczne : 
„Jestem młodym ekologiem”, „Programuję 
więc jestem” oraz z edukacji przyrodniczej w 
klasach młodszych. 

Liczba uczestników:

ok 100

Szkoła Podstawowa

w Psarach 

Cały rok, według potrzeb.
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Stypendia gminne dla uczniów zdolnych.
Organizowanie kół zainteresowań o
charakterze przedmiotowym, artystycznym
i sportowym dla uczniów uzdolnionych.
Przygotowywanie uczniów do Małopolskich
Konkursów Przedmiotowych Tematycznych.
Udział uczniów i wychowanków w konkursach 
przedmiotowych, tematycznych, turniejach i za
wodach
sportowych.

4 uczniów ZS – P w Młoszowej UM Działania o charakterze 
ciągłym, cyklicznym i 

okolicznościowym

2.2.6  Wsparcie dla osób opuszczających 
placówki opiekuńczo – wychowawcze
/Krótki opis sposobu realizacji zadania /

Liczba osób 
uzyskujących 

wsparcie

OPS PUP, PCPR Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Zadanie realizowane głównie przez PCPR Nie było zgłoszeń  PCPR 
o objęcie wspraciem 

2.2.7 Lokalny system wspierania rodziny i 
jej członków (w tym rodzin 

wielodzietnych) w wypełnianiu  funkcji 
wychowawczych i opiekuńczych 

(grupy wsparcia, szkoły dla rodziców, 
ulgi dla rodzin wielodzietnych, 

prowadzenie Młodzieżowej 
Grupy Wsparcia)

/Krótki opis sposobu realizacji zadania /

Liczba osób 
uzyskujących 
wsparcie, grup 

wsparcia  lub innych 
podejmowanych 

działań

OPS, UM, Oświata, itp. OPS, UM, 
Oświata, itp.

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Placówka Wsparcia Dziennego  - „Świetlica 
PLUS”.

Zapewnia swoim 
wychowankom zajęcia w 
formie opiekuńczej dla 
523 podopiecznych.

Placówka Wsparcia Dziennego  - 
„Świetlica PLUS”.

Działania ciągłe

Fundacja „Dobry Start”- Dzienny Ośrodek 
Młodzieżowy
 „W Gaju".

zajęcia w  formie  
opiekuńczej dla  około 8 
– 15 osób dziennie,  
rocznie 48 uczestników. 

Fundacja „Dobry Start” UM Działania ciągłe

56



Świadczenie wychowawcze 
(Pogram Rodzina 500 +)

Liczba wydanych 
decyzji
w tym:2336
- liczba decyzji 
przyznających prawo do 
świadczenia2177

OPS
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Działania ciągłe. 

W dniu 24.03.2016 r. zostało zawarte 
porozumienie pomiędzy Gminą Trzebinia a 
holenderską Fundacją Pomocy Dzieciom w 
Polsce na organizację wypoczynku dla dzieci z 
naszej Gminy w Holandii. Celem współpracy 
był pobyt wakacyjny dla dzieci w 
zaprzyjaźnionych rodzinach holenderskich. 
Zdobyte w ten sposób doświadczenia miały stać 
się motywacją do polepszenia własnej sytuacji i 
budowania dla siebie lepszej przyszłości 
poprzez kontynuowanie nauki.

10 osobową grupę dzieci 
w wieku od 9 do 12 lat,

OPS Holenderska 
Fundacja  Pomocy 
Dzieciom w Polsce , 
TCA

  od 12.08 – 27.08 2016 r. w 
okolice Helmond, 

Karta Dużej Rodziny - 
Zniżki dla dzieci i młodzieży do lat 19 za udział 
w płatnych zajęciach organizowanych w 
Domach Kultury TCK wg następującego 
algorytmu:
Za pierwsze dziecko – zniżka 15 %
Za drugie dziecko – zniżka 20%
Za trzecie dziecko – zniżka 25 %
Za czwarte dziecko – zniżka 30 %
Za kolejne dziecko – zniżka 35 %

Korzystano:
 239  razy

Trzebińskie Centrum Kultury UM w Trzebini

 Szkoła dla rodziców

 W ramach  Programu „Trzebinia Przyjazna 
Rodzinie” możliwość korzystania przez 
członków  rodzin 3+ z ulg i zniżek na 
Krytej Pływalni w Trzebini oraz oferty 
kulturalnej oferowanej przez TCK.

 11 osób
 230 rodzin 
uprawnionych

Urząd Miasta TCK ,
MZN w Trzebini

 Charakter okolicznościowy
 Zniżki mają charakter 

ciągły  

Wspieranie rodzin w realizacji funkcji 
wychowawczych- poradnictwo, wizyty 
domowe, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji 

40 GM nr 1
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konfliktowych i kryzysowych, typowanie 
rodzin do projektu „Szlachetna paczka”

Kierowanie na zajęcia Szkoły Dla Rodziców
Organizowanie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla dzieci i rodzin.
 Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej 
przez pedagogów, psychologów i terapeutów,
- zajęcia edukacyjne promujące wartość życia 
rodzinnego: Realizacja treści z przedmiotu 
Wychowanie do życia w rodzinie klasy V – VI; 
Scenariusze lekcji wychowawczych; Przykłady 
sposobów spędzania wolnego czasu z rodziną.
- Promocja zdrowego trybu życia i aktywnego 
wypoczynku całej rodziny: Program szkoły 
Promującej Zdrowie; Zajęcia na świeżym 
powietrzu „ Zielone wrota”; Promowanie 
ciekawych regionów kraju jako forma 
spędzania wolnego czasu, funkcjonowanie Koła 
Turystycznego na terenie Gimnazjum – 
organizowanie cyklicznych wyjazdów w 
okoliczne tereny. 
Przyznawanie uczniom stypendiów socjalnych.  
Regularne spotkania z kuratorami sądowymi – 
omówienie problemów związanych z 
demoralizacją. Udział pedagogów w grupach 
roboczych ds. Niebieskiej karty

Ilość osób uzależniona 
jest od bieżących potrzeb

ZS Trzebinia PPP Działania okolicznościowe

Organizowanie spotkań edukacyjnych dla 
rodziców w zakresie problemów związanych z 
wychowaniem dzieci i prawidłowym rozwojem 
dzieci.
Kierowanie na zajęcia Szkoły Dla Rodziców.
Organizowanie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla dzieci i rodzin.
 Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej 
przez pedagogów, psychologów i terapeutów,
-Grupa wsparcia dla rodziców,
- zajęcia edukacyjne promujące wartość życia 

Liczba osób 
uzyskujących wsparcie: 

ok.80
grup wsparcia: 1

Ilość osób uzależniona 
jest od bieżących potrzeb

PS nr 1 PPP Chrzanów
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rodzinnego
- Promocja zdrowego trybu życia i aktywnego 
wypoczynku całej rodziny: 

Szczególna opieka pedagoga szkolnego nad 
rodzinami mającymi problemy z właściwą 
realizacją funkcji opiek- wych- udzielanie 
porad, systematyczne rozmowy, kierowanie do 
innych instytucji , współpraca z instytucjami 
typu; OPS, PPP, sąd rodzinny,
pedagogizacja rodziców

Około 20 rodzin SP nr 6 OPS, asystent 
rodziny i pracownicy 
socjalni, pracownicy 
PPP, kuratorzy 
sądowi

Działania mają w większości 
charakter ciągły

Obniżenie lub zwolnienie z opłat na wycieczki i 
inne imprezy szkolne

11  osób Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Czyżówce

Rada Rodziców przy 
Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w 

Czyżówce

Działania mają charakter ciągły 

Konsultacje: Poradnictwo dla rodzin 10 SP Lgota PPP Chrzanów Działania mają charakter ciągły 

2.2.8 Poszerzenie zasobów mieszkań 
socjalnych i chronionych oraz poprawa 

ich standardów
/Krótki opis sposobu realizacji zadania /

Ilość wykonanych 
prac

Urząd Miasta MZN Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini 
realizował Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej pod nazwą „Gminne 
programy aktywizacji społeczno – zawodowej 
na rzecz budownictwa socjalnego” w ramach 
„Aktywnych Form Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu”.  

8 mieszkań zostało 
wyremontowanych i 

został podwyższony ich 
standard. Projekt 

uzyskał pozytywną 
akceptację Ministerstwa 
oraz została przyznana 

dotacja na jego realizację 
w wys. 80 000,00 zł. 

OPS Charakter jednorazowy. 
Realizacja projektu następowała 
w okresie 2 lat tj. 2015 – 2016. 

Remont lokali socjalnych 16 lokali UM

Cel operacyjny 2.3
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Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy

Nr 
zadania

Rodzaj zadania Mierniki,
wskaźniki 

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

2.3.1 Realizacja programów profilaktycznych 
celem przeciwdziałania zjawiskom 

narkomanii i alkoholizmu - w ramach 
gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 
alkoholowych

/Krótki opis sposobu realizacji  
zadania /

Liczba 
zrealizowanych 

programów

GKRPA, szkoły, placówki 
wsparcia dziennego

Służba zdrowia, Urząd 
Miasta, OPS

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

W gminie jest realizowany Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz 
ochrony ofiar  przemocy w rodzinie

Sprawozdanie z 
realizacji programu za 

rok 2016 jest 
sporządzane przez 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

Zespół Interdyscyplinarny Instytucje oświatowe, 
TCA, TCK, Policja, 
Placówki wsparcia 
dziennego, UM , 

GKRPA itp.

Działania ciągłe. 

Gimnazjum nr 1 w Trzebini:
„Narkotyki – prawda i mity” 
„Uczyń mnie drzewem”
Dopalacze – nie daj się wypalić”  
„Dziękuję nie biorę” 
„Wolności oddać nie umiem”  
Gimnazjum nr 2 w Trzebini:
„Narkotyki – prawda i mity” 
„Uczyń mnie drzewem”
„Fałszywa wolność” 
„Wolności oddać nie umiem”  
Zespół Szkół na Osiedlu ZWM:
„Narkotyki – prawda i mity” 
„Uczyń mnie drzewem”

- 18 warsztatów
- 12 szkół
- 2067 uczniów
- 39 osób wzięło 
udział w szkoleniu dla 
pedagogów

Urząd Miasta Charakter cykliczny
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„Dziękuję nie biorę” 
„Wolności oddać nie umiem”  
Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w 
Trzebini:
„Zniewolony umysł”
SP w Psarach:  „Tatuaż”
SP w Dulowej: „Tyle wiemy o sobie na ile 
nas sprawdzono”
SP w Młoszowej: „W imię przyjaźni”
SP w Myślachowicach: „Przemoc odbiera 
moc”
SP nr 3 w Trzebini: „Spożywanie alkoholu 
przez młodzież – moda czy uzależnienie 
SP nr 4 w Trzebini: „Zażywasz - 
przegrywasz” 
SP nr 6 w Trzebini: „Zniewolony umysł”
SP nr 8 w Trzebini: „Specyfika spożywania 
środków psychoaktywnych na podstawie 
alkoholu”
Zorganizowano szkolenie dla pedagogów z 
trzebińskich szkół na temat „Substancje 
psychoaktywne wśród młodzieży a rozwój 
zachowań ryzykownych”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”- 
ogólnopolski program profilaktyki palenia 
tytoniu, Warsztaty profilaktyczne- 
„Narkotyki- prawda i mity- czyli nie daj się 
wciągnąć”,Warsztaty profilaktyczne 
„Przemoc odbiera moc”, „Kiedy dusza 
płacze”,Koncert i spektakl profilaktyczny

30
85

85
30
150

GM nr 1 UM Trzebinia, Sanepid 
Chrzanów

Działania mają charakter 
ciągły- zgodnie z Programem 
Wychowawczym i Szkolnym 
Programem Profilaktyki. 

W Gimnazjum nr 2 zrealizowano 
następujące programy:
„Znajdź właściwe rozwiązanie”, kampania 
„No promil – no problem”, W Gimnazjum 
dla Dorosłych: „Mówię nie”, „Mój 
przyjaciel sport”, „Uzależnieni są wśród 

Liczba 
zrealizowanych 
programów: 7

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów

Urząd Miasta, 
Małopolska Wojewódzka 
Komenda OHP, TSSE w 

Chrzanowie

Działania o charakterze 
ciągłym
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nas”, „Na drodze dorosłości”, „Zagrożenia 
współczesnego świata”

Podniesienie poziomu wiedzy o zjawisku 
uzależnień w  rodzinie-
Spotkania z rodzicami, rodziców z 
pedagogiem , psychologiem, kuratorem 
sądowym. Realizacja treści  związanych z 
uzależnieniami z uczniami na godzinach 
wychowawczych, zajęciach w ramach 
przedmiotu „Wychowane do życia w 
rodzinie
Organizowanie profesjonalnej pomocy 
terapeutycznej i interwencyjnej dla dzieci z 
rodzin w których występują uzależnienia:
- wizyty w domach rodzinnych w ramach 
interwencji z pedagogiem,
- skierowania do rodzinnej poradni,
- udział w grupach roboczych i 
posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego
- zgłoszenia do Sądu Rodzinnego o wgląd w 
sytuację rodziny

Liczba 
zrealizowanych 
programów 3

ZS Trzebinia PPP, OPS, Policja, 
Sąd Rodzinny

Działania cykliczne

Podniesienie poziomu wiedzy o zjawisku 
przemocy w  rodzinie-
Spotkania z rodzicami, rodziców z 
pedagogiem , psychologiem, kuratorem 
sądowym. 

Organizowanie profesjonalnej pomocy 
terapeutycznej i interwencyjnej dla dzieci z 
rodzin w których występuje przemoc:
- wizyty w domach rodzinnych w ramach 
interwencji z pedagogiem,
- skierowania do rodzinnej poradni,

PS nr 1 PPP w Chrzanowie, OPS, 
Policja, 

Sąd Rodzinny

Działania ciągłe

Realizacja elementów programu 
profilaktycznego zapobiegającego 
nadużywaniu alkoholu w rodzinie 
pt „ Mamo Tato nie Pij”

Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Trzebini

Przedszkole 
Samorządowe
nr 2 w Trzebini

Cały   Rok 
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Realizacja elementów programu 
profilaktycznego zapobiegającego 
nadużywaniu alkoholu w rodzinie 
pt „ Mamo Tato nie Pij”

Przedszkole Samorządowe
nr 3 w Trzebini

Przedszkole 
Samorządowe
nr 3 w Trzebini

Cały   Rok 

Liczba 
zrealizowanych 
programów - 4

Szkoła SP 3 GKRPA, PPP,  Urząd 
Miasta, POLICJA

Rok 2016

Realizacja programu profilaktycznego  
Cukierki, elementów programu 7 kroków w 
formie pogadanek dla klas starszych, 
przeprowadzanych przez pedagoga,
Udział uczniów w warsztatach 
profilaktycznych, finansowanych przez 
GKRPA
Realizacja tematyki profilaktycznej w 
ramach godzin wychowawczych w klasach 
4-6

3 GKRPA, SP nr 6 Działania miały charakter 
jednorazowy

Realizacja programów 
profilaktycznych :”Nie pal przy mnie 
proszę”, Znajdź właściwe rozwiązanie”

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Czyżówce

Sanepid, MEN, CEO Działania mają charakter ciągły

Pogadanki i spotkania w ramach godzin 
wychowawczych

Wszyscy uczniowie SP w Dulowej Pielęgniarka szkolna, 
GKRPA

cyklicznie

Realizacja działań wg programu 
profilaktycznego,  wychowawczego szkoły

Promowanie  pozytywnych  zachowań 
„bohater  bez  przemocy”  –  lekcje  z 
psychologiem

„konkursy  plastyczne,  szkolne  akademie 
profilaktyczne”

               2

1

5 

SP Lgota PPP w Chrzanowie,

Parafia w Lgocie

PPP w Chrzanowie
WDK W Lgocie

Cyklicznie 

Program 6-godzinny zrealizowany w klasie 
VI

Liczba 
zrealizowanych 
programów – 1

SP Myślachowice
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1.  Klasowe programy poświęcone tym 
zagadnieniom.

2. Realizacja projektu: „Szkoła promująca 
bezpieczeństwo”.

3. Realizacja projektu: Szkoła promująca 
zdrowie” 

Liczba programów 5 SP Psary Cały rok, według 
harmonogramu

„Czyste powietrze wokół nas” realizacja 
Programu Przedszkolnej Edukacji 
Antytytoniowej”
Realizacja programów: Trzymaj Formę, Nie 
pal przy mnie proszę „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”.

4
ZS – P w Młoszowej

UM, OPS, GKRPA Działania o charakterze 
ciągłym i cyklicznym.

2.3.2 Organizowanie akcji informacyjnych 
dotyczących współczesnych 

zagrożeń rodziny oraz  dzieci i 
młodzieży (ulotki, plakaty, 

prelekcje, spotkania)
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania /

Liczba 
przeprowadzonyc

h akcji 

Szkoły, służba zdrowia, 
placówki wsparcia dziennego

Domy Kultury, OPS, 
Kościół Katolicki, 

Urząd Miasta, 
GKRPA

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Warsztaty dla uczniów, nauczycieli
 i rodziców na temat cyberzagrożeń 
i odpowiedzialności prawnej,
warsztaty dla uczniów- zagrożenia 
współczesnego świata,
warsztaty profilaktyczne,
szkolenia dla rodziców na temat 
rozwiązywania problemów okresu 
dorastania,
warsztaty dla uczniów na temat radzenia 
sobie z presją grupy

8 GM nr 1 UM Trzebinia, 
Komisariat Policji 
w Trzebini, PPP 
w Chrzanowie

Uczestnictwo w koncercie profilaktycznym 
„Wolności oddać nie umiem…”, warsztaty 
profilaktyczne prowadzone przez trenera 
Akademii Pozytywnej Profilaktyki w 

Liczba 
przeprowadzonych 

akcji: 36

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów w Trzebini

UM, TSSE w 
Chrzanowie, Komenda 
Powiatowa Policji w 
Chrzanowie, Komisariat 

Działalność ciągła
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Krakowie, uczestnictwo w spektaklu 
profilaktycznym „Uczyń mnie drzewem”, 
konkurs „Młodzi młodym, dokończ 
zdanie…”, konkurs „Trzymaj formę”, 
zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 
pierwszych „Przemoc, agresja”, „Uczucia i 
emocje”; prelekcja specjalisty ds. nieletnich 
z KP w Chrzanowie „Cyberbuilling”, 
warsztaty profilaktyczne dla całej 
społeczności szkolnej „Środki 
psychoaktywne”, realizacja projektów 
edukacyjnych, psychoedukacja w ramach 
godzin wychowawczych, informacyjne 
gazetki ścienne

Policji w Trzebini, 
Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w 
Trzebini

Organizowanie spotkań edukacyjnych dla  
uczniów i nauczycieli w zakresie  
profilaktyki zachowań ryzykownych: 
uzależnienia od komputera i środków 
psychoaktywnych.
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu
Organizowanie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla dzieci i rodzin
 Pomoc indywidualna i grupowa świadczona 
przez pedagogów, psychologów i 
terapeutów,

Liczba 
przeprowadzonych 

akcji:4

ZS Trzebinia Policja Działania okolicznościowe

Organizowanie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla dzieci i rodzin
 Prowadzenie terapii indywidualnej i 
grupowej przez pedagogów, psychologów i 
terapeutów,

Liczba akcji 2 PS nr 1 Policja okolicznościowe

Realizowanie programu przedszkolnej 
edukacji antynikotynowej „ Czyste 
powietrze wokół nas”

Wdrażanie programu profilaktycznego 
„ Bezpieczny przedszkolak”

Realizacja ogólnopolskich programów oraz 

Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Trzebini

Organizatorzy Caly rok
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kampanii profilaktyki zdrowotnej:    
„ Akademia Aquafresz”,

„ Akademia Super Przedszkolaka”, 
„ Zdrowy początek „

„ Mamo, tato wolę wodę”

Prowadzenie wśród dzieci całorocznej akcji 
profilaktyki stomatologicznej.

Udział przedszkola w Sportowym Turnieju 
Miast i Gmin

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców 
promujących ćwiczenia ruchowe i pobyt na 
świeżym powietrzu .

Realizowanie programu przedszkolnej 
edukacji antynikotynowej „ Czyste 
powietrze wokół nas”

Wdrażanie programu profilaktycznego 
„ Bezpieczny przedszkolak”

Realizacja ogólnopolskich programów oraz 
kampanii profilaktyki zdrowotnej:    
„ Akademia Aquafresz”,

„ Akademia Super Przedszkolaka”, 
„ Zdrowy początek „

„ Mamo, tato wolę wodę”

Prowadzenie wśród dzieci całorocznej akcji 
profilaktyki stomatologicznej.

Udział przedszkola w Sportowym Turnieju 
Miast i Gmin

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców 
promujących ćwiczenia ruchowe i pobyt na 

Przedszkole Samorządowe
nr 3 w Trzebini

Organizatorzy Cały rok
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świeżym powietrzu .

1.Organizowanie akcji profilaktycznych  
dotyczących zagrożeń dzieci –spotkania z 
policjantem

2.Organizowanie akcji informacyjnych  
dotyczących współczesnych zagrożeń 
rodziny - 

70 dzieci 

Zebranie z rodzicami 
60 osób

PS Bolęcin 

PS Bolęcin

Dzielnicowy 
Informowanie rodziców o 

możliwości pomocy udzielanej 
przez OPS 

Liczba 
przeprowadzonych 

akcji - 10

 SP 3 POLICJA, OPS, Urząd 
Miasta, PPP, TCA, 

SANEPID

Rok 2016

przeprowadzanie pogadanek na lekcjach 
wychowawczych

pogadanki pedagoga na temat 
współczesnych zagrożeń w klasach według 
planu pracy pedagoga

Plakaty na temat zdrowego odżywiania, 
szkodliwości używek w ramach lekcji 
przyrody, plastyki, zajęć z pedagogiem

7 akcji Działania mają charakter 
okolicznościowy, czasami 
ciągły

Organizacja dla rodziców warsztatów 
„Czyste powietrze wokół nas”, udział w 
akcji „Sprzątanie świata”

Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Czyżówce

Policja, PCPSF Działania cykliczne, 
okolicznościowe

Pogadanki i spotkania w ramach godzin 
wychowawczych

Wszyscy uczniowie SP w Dulowej Pielęgniarka szkolna, 
GKRPA

cyklicznie

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

W ramach „Dnia Bezpieczeństwa i bez 
przemocy” zorganizowano warsztaty na 
temat: „Jak unikać zachowań agresywnych, 
kształtowanie przyjaznych postaw” oraz 
sposoby radzenia sobie w konfliktowych 
sytuacjach”. Przeprowadzone zostały one 
przez specjalistę z Akademii Pozytywnej 

3 ZS – P w Młoszowej
UM, GKRPA Zadania cykliczne
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Profilaktyki w Krakowie.

Spotkania z przedstawicielami Policji na 
temat „Bezpieczeństwa w sieci” dla uczniów 
i rodziców.

2.3.3 Organizowanie terapii i pomocy dla 
osób i rodzin z problemem 

alkoholowym (punkty konsultacyjne, 
grupy wsparcia)

/Krótki opis sposobu realizacji  
zadania /

Liczba osób 
objętych terapią i 
korzystających z 
wymienionych 
form wsparcia

GKRPA, służba zdrowia OPS, parafie Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Pomoc terapeutyczna z powodu uzależnień 
Wizytacje środowiskowe związane z 
nadużywaniem alkoholu

41

32

OPS/ ZPiTR/

OPS/ ZPiTR/

Działania ciągłe. 

Punkt konsultacyjny 
Poradnia leczenia uzależnień

punkt konsultacyjny - 
169 osób 
Poradnia leczenia 
uzależnień - 538 
spotkań w ramach 
terapii 
indywidualnych,
- 49 sesji grupowych

Urząd Miasta NZOZ
OPS

Charakter ciągły

Udział pedagoga szkolnego 
w spotkaniach Grupy Roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego OPS w Trzebini
oraz spotkaniach w PCPR 
w Chrzanowie w sprawie pieczy zastępczej

2 uczniów

4 uczniów

GM nr 1 OPS w Trzebini, PCPR 
Chrzanów

charakter ciągły
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Indywidualna opieka wychowawcy i 
pedagoga, kierowanie do instytucji 
pomocowych, wsparcie

5 osób (Gim. nr 2)
12 osób (Gimnazjum 
dla Dorosłych)

Zespół Szkół gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów w Trzebini

Kuratorzy sądowi, 
asystenci rodziny i 

pracownicy ośrodków 
pomocy społecznej 

właściwych dla m-ca 
zamieszkania słuchaczy, 
OSiW OHP w Trzebini, 
D.O.M. w Trzebini-Gaju

Działalność ciągła

2.3.4 Organizowanie zajęć 
socjoterapeutycznych dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

alkoholowym
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania /

Liczba 
zorganizowanych 

zajęć, liczba 
uczestników w 

ciągu roku

Placówki wsparcia dziennego GKRPA, OPS, 
Poradnia 

Psychologiczno - 
Pedagogiczna

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

1. Dzienny Ośrodek Młodzieżowy w Gaju

2. Placówka Wsparcia Dziennego  - 
„Świetlica PLUS”.Funkcjonuje w 4  filiach 

48 korzystających

523 
podopiecznych.

Dzienny Ośrodek Młodzieżowy w 
Gaju

 Placówka Wsparcia Dziennego  - 
„Świetlica PLUS”

Urząd Miasta, OPS Zajęcia realizowane w miarę 
potrzeb

2.3.5 Podniesienie poziomu wiedzy o 
zjawisku przemocy w rodzinie w 

celu jej przeciwdziałania (w ramach 
gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie)

/Krótki opis sposobu realizacji  
zadania /

Liczba 
przeprowadzonyc

h akcji 
informacyjnych, 

liczba 
uczestników,

ZI, OPS GKRPA, OPS, 
szkoły, służba 

zdrowia organizacje 
pozarządowe

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Działania są opisane w sprawozdaniu z 
realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy i ochrony ofiar 
przemocy domowej za rok 2016 

ZI Działania ciągłe. 
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Problematyka ta jest podejmowana w 
ramach lekcji WDŻ, WOS i godzin do 
dyspozycji wychowawcy

Wszycsy uczniowie GM nr 1

Realizacja cyklu zajęć warsztatowych 
„Przemoc, agresja” skierowanych do 
uczniów klas pierwszych, akcje 
informacyjne (gazetki tematyczne, ulotki), 
konsultacje indywidualne

Liczba 
przeprowadzonych 
akcji informacyjnych: 
5
Liczba uczestników: 
cała społeczność 
szkolna

Zespół Szkół gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów w Trzebini

Powiatowy Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej 

w Chrzanowie

Działalność o charakterze 
cyklicznym

Podniesienie poziomu wiedzy o zjawisku 
przemocy w  rodzinie – Indywidualne 
spotkania rodziców z pedagogiem , 
psychologiem, kuratorem sądowym. 
Realizacja treści  z uczniami na godzinach 
wychowawczych zajęciach w ramach 
przedmiotu „Wychowane do życia w 
rodzinie”.
Organizowanie profesjonalnej pomocy 
terapeutycznej i interwencyjnej dla dzieci z 
rodzin w których występuje przemoc - 
wizyty w domach rodzinnych w ramach 
interwencji z pedagogiem, policją i 
kuratorem, asystentem rodziny.
- zachęcanie do korzystania z pomocy 
poradni rodzinnej,
- zgłoszenia do Sadu Rodzinnego celem 
rozpoznania sytuacji rodzinnej
- współpraca z Wydziałem edukacji w 
Starostwie Powiatowym w celu 
wyszukiwania Młodzieżowych Ośrodków 
Terapeutycznych dla uczniów mających 
problemy z zachowaniem.

Udział psychologa i pedagoga w 
posiedzeniach grup roboczych i Zespołu 
Interdyscyplinarnego

Liczba odbiorców: ok. 
550 osób

OPS ZS Trzebinia Działania ciągłe 
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Podniesienie poziomu wiedzy o zjawisku 
przemocy w  rodzinie - Spotkania z 
rodzicami, rodziców z pedagogiem , 
psychologiem
Organizowanie profesjonalnej pomocy 
terapeutycznej i interwencyjnej  dla dzieci z 
rodzin w których występuje przemoc - 
wizyty w domach rodzinnych ramach 
interwencji z pedagogiem, policją i 
kuratorem,
- skierowania do rodzinnej poradni,

OPS PS nr 1

Wywieszenie plakatów uświadamiających 
rodzicom i dzieciom negatywne skutki 
palenia papierosów – realizacja programu 
„Czyste powietrze wokół nas” 
Promowanie świadomości bezpiecznego 
korzystania z komputera i Internetu wśród 
najmłodszych- realizacja projektu 
„ Edukacja komputerowa dla 
przedszkolaków”
Organizowanie cyklicznych spotkań dzieci z 
policjantami, strażakami – prelekcje na 
temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, 
uwrażliwienie dzieci na zachowania, które 
nie powinny być przez nie akceptowane, 
sposobów szukania pomocy. 

Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Trzebini 

Organizatorzy i PS2 Cały Rok

Wywieszenie plakatów uświadamiających 
rodzicom i dzieciom negatywne skutki 
palenia papierosów – realizacja programu 
„Czyste powietrze wokół nas” 
Promowanie świadomości bezpiecznego 
korzystania z komputera i Internetu wśród 
najmłodszych- realizacja projektu 
„ Edukacja komputerowa dla 
przedszkolaków”

Przedszkole Samorządowe nr 3 
w Trzebini 

Organizatorzy i PS3 Cały Rok
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Organizowanie cyklicznych spotkań dzieci z 
policjantami, strażakami – prelekcje na 
temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, 
uwrażliwienie dzieci na zachowania, które 
nie powinny być przez nie akceptowane, 
sposobów szukania pomocy. 

Podniesienie poziomu wiedzy o zjawisku 
przemocy w rodzinie w celu jej 
przeciwdziałania

 Zebranie ogólne ok 
60 osob

PS Bolęcin Informowanie rodziców o 
możliwości pomocy udzielanej 
przez OPS

Liczba 
przeprowadzonych 
akcji informacyjnych 
- 5, liczba 
uczestników - 20,

Szkoła GKRPA, OPS, 
POLICJA, SĄD 

RODZINNY

Rok 2016

Wskazywanie  zainteresowanym  miejsc, 
gdzie na terenie Trzebini można uzyskać po
moc.
Poruszanie problematyki przemocy domowej 
wśród  uczniów,  przy  okazji  pogadanek  o 
uzależnieniach,  realizowanych  przez  peda
goga  szkolnego  i  wychowawców  klas,  na 
lekcjach  wychowawczych,  przy  realizacji 
programów  profilaktycznych  np.  o  bezpie
czeństwie , uzależnieniach . Istnienie na tere
nie szkoły skrzynki SOS. 
Przygotowanie gazetki ściennej dla uczniów 
i rodziców, dotyczącej przemocy domowej, z 
adresami miejsc, do których można zwrócić 
się o pomoc.

250 osób SP nr 6 Działania  w większości maja 
ciągły charakter

Prelekcja dla rodziców. 1/ 84 rodziców SP Bolęcin Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 

Chrzanowie

Działanie coroczne.
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akcja informacyjna -1
 liczba uczestników – 
ok. 30

SP Myślachowice Działanie jednorazowe

1.  Szkoła organizuje prelekcje we 
współpracy z Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczną w Chrzanowie związane z 
tematem.

2.  Szkoła współpracuje z wydziałem od 
spraw nieletnich przy Komendzie Policji w 
Chrzanowie, Sądem. 

SP Psary w miarę potrzeb. 

Nr 
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wskaź
niki

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

2.3.6 Współpraca pomiędzy instytucjami 
działającymi na rzecz rodzin 

dotkniętych przemocą w ramach 
lokalnego systemu przeciwdziałania 

przemocy (prowadzenie punktów 
konsultacyjnych, grup wsparcia, 

pomocy terapeutycznej)
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania /

Liczba spotkań 
zespołu 

interdyscyplinarn
ego, liczba 

powołanych grup 
roboczych w 
ciągu roku, 

liczba 
uczestników w 

grupach 
wsparcia, liczba 

udzielonych 
porad 

ZI, OPS GKRPA, szkoły, 
Policja, placówki 

wsparcia 
dziennego, 

kuratorzy sądowi, 
Sąd, Prokuratura, 

Poradnia 
Psychoogiczno - 

Pedagogiczna

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp.

ZI na bieżąco  zapoznaje się z 
prowadzonymi postępowaniami  w ramach 
procedury NK, w szczególności 
relacjonowane są na posiedzeniach Zespołu 
przez przewodniczącego   sprawy  w których 

Do ZI w 2016r 
wpłynęło - 105 NK. 
Powołano 86 
nowych grup 
roboczych w roku 

ZI Działania ciągłe 
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zakończono procedurę NK. 2016, a łączna ilość 
Niebieskich Kart 
prowadzonych w 
2016  roku wyniosła 
– 147szt
NK założone w 
2013 i zakończone 
w 2016 – 5 szt.
NK założone w 
2014 i zakończone 
w 2016 – 10 szt.
NK założone w 
2015 i zakończone 
w 2016 – 39 szt.
NK założone w 
2016 i zakończone 
w 2016 – 40 szt.
Łączna ilość osób co 
do których  istnieje 
podejrzenie, że 
doświadcza  
przemocy domowej, 
przybyłych na 
spotkanie grupy 
roboczej  w 2016 r  
wyniosła  - 76 osób.
Łączna ilość osób co 
do których  istnieje 
podejrzenie, że 
stosuje przemoc 
domową  przybyłych 
na spotkanie grupy 
roboczej  w 2016 r  
wyniosła  - 62 osób.
Ilość spraw 
związanych z 
przemocą domową 
dotyczącą 
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małoletnich  w 
ramach procedury 
NK w 2016 roku 
wyniosła - 15 rodzin
Średnio w 
posiedzeniu  grupy 
roboczej 
uczestniczyło -   3 
specjalistów. 

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ich 
rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej

59 osób Urząd Miasta OPS, Przychodnia w 
Gaju

Charakter ciągły

Udział pedagoga szkolnego
w spotkaniach Grupy Roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego OPS w Trzebini
oraz spotkaniach w PCPR
w Chrzanowie w sprawie pieczy zastępczej

2 uczniów

4 uczniów

GM nr 1 OPS Trzebinia, PCPR 
Chrzanów

charakter ciągły,

Współpraca z kuratorem rodzinnym oraz z 
matką ucznia stosującego przemoc w 

środowisku rodzinnym

Liczba udzielonych 
porad: 3

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów w Trzebini

Kuratorzy Sądowi, Sąd 
Rodzinny w 
Chrzanowie

Działania o charakterze 
okolicznościowym

Uczestnictwo pedagoga szkolnego w 
posiedzeniach grupy roboczej dotyczącej 
Niebieskiej Karty w OPS w Trzebini. 

3. Udział psychologa szkolnego w 
posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego 
w OPS w Trzebini. 

Sprawy 9 rodzin OPS Trzebinia ZS Trzebinia Działania ciągłe

Stała współpraca z OPS, Policją i Kuratorem 
sądowym w tym zakresie.

W zależności od 
potrzeb

OPS Przedszkole 
Samorządowe Nr 4
w Trzebini

Działania ciągłe w trakcie realizacji 
strategii

Liczba spotkań grup 
roboczych w których 
uczestniczył 
pedagog – 5,  liczba 
uczestników w 
grupach wsparcia, 

OPS SP 3 ROK 2016
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liczba udzielonych 
porad - 5

Udział pedagoga w grupach roboczych
współpraca z instytucjami przy 
rozwiązywaniu problemów rodziny

2 spotkania SP 6 Działania dotyczyły 3 dzieci z 
rodziny , gdzie była stwierdzona 
przemoc, przez okres kilku miesięcy.

2.3.7 Prowadzenie grupy psycho – 
edukacyjnej i terapii indywidualnej 

dla sprawców przemocy
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

liczba 
uczestników

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp.

2.3.8 Organizowanie szkoleń dla osób 
zajmujących się zjawiskiem 

przemocy domowej
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
zorganizowany 
szkoleń, liczba 
uczestników

OPS,GKRPA, Policja, Sąd, 
Oświata, PCPR, kuratorzy 

sądowi itp.

OPS,GKRPA, 
Policja, Sąd, 

Oświata, PCPR, 
kuratorzy sądowi 

itp.

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp.

Terapia dla sprawców    przemocy 
domowej 

45 osób OPS/ZPiTR / Działania ciągłe. 

2.3.9 Organizowanie profesjonalnej 
pomocy terapeutycznej i 

interwencyjnej dla dzieci z rodzin, w 
których występuje przemoc

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba dzieci 
objętych 

wsparciem

ZI,OPS PCPE, POIK, OPS, 
policja, kuratorzy, 
służba zdrowia, 

poradnia 
psychologiczno – 

pedagogiczna, 
placówki wsparcia 

dziennego

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp.

Spotkania indywidualne – wsparcie 
psychologa lub pedagoga szkolnego.
W razie zaistnienia przemocy wśród 
uczniów naszej szkoły organizowanie 

Liczba dzieci 
objętych wsparciem: 

17

ZS Trzebinia Działania okolicznościowe, sytuacyjne
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pomocy zgodnie z procedurą postępowania 
w sytuacjach kryzysowych.
Kontakt z lokalnym dzielnicowym i 
opracowanie sposobów reagowania na 
przemoc w szkole (wspólne wizyty domowe 
z pedagogiem szkolnym, pogadanki dla 
młodizży zagrożonej demoralizacją, 
spotkania dyscyplinujące oraz pouczające
Działania zgodnie z procedurą niebieskiej 
karty.

Spotkania indywidualne – wsparcie 
psychologa lub pedagoga przedszkolnego

Liczba dzieci 
objętych wsparcie: 2

PS nr 1 Działania sytuacyjne

Nr 
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wskaźn
iki

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

2.3.10 Monitorowanie przestrzegania 
ustawowego zakazu dot. sprzedaży 
alkoholu osobom poniżej 18 roku 

życia.
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
przeprowadzony

ch kontroli

GKRPA Policja Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp.

Kontrola placówek handlowych  12 kontroli 
wyjazdowych

 60 punktów 
skontrolowanych

GKRPA Policja Charakter ciągły

2.3.11 Prowadzenie grupy edukacyjno – 
motywacyjnej dla osób z problemem 

alkoholowym
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
uczestników

UM, GKRPA, OPS, Służba 
Zdrowia

UM, GKRPA, OPS, 
Służba Zdrowia

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy itp.

Grupa edukacyjno - motywacyjna 109 osób Urząd Miasta GKRPA
OPS

Charakter ciągły
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CEL STRATEGICZNY  3

Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia osób starszych

CELE OPERACYJNE

3.1 Poprawa jakości życia osób starszych

3.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi 

starszych
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Cel operacyjny 3.1

Poprawa jakości życia osób starszych

Nr 
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wskaźni
ki

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

3.1.1. Zorganizowanie wolontariatu na 
rzecz pomocy osobom starszym

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
pozyskanych 

wolontariuszy, 
liczba osób 

objętych 
wolontariatem

Placówki wsparcia 
dziennego, organizacje 

pozarządowe

Szkoły, OPS, służba 
zdrowia

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp.

Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w 
Chrzanowie

7 wolontariuszy
15 podopiecznych

Zespół Szkół Gimnazjalnych 
im. Trzech Wieszczów

DPS Chrzanów Działania ciągłe.

Zbiórka darów świątecznych dla rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej.

Chętni rodzice i 
dzieci

Przedszkole Samorządowe
 nr 2 w Trzebini

Rada Rodziców PS 2 Cały Rok

Odwiedziny w Domu Pomocy Eden. 20 SP w Dulowej Parafia Dulowa - Karniowice cyklicznie

3.1.2. Rozwój całodobowych i dziennych 
form wsparcia, w tym tzw. miejsc 

odciążeniowych
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Rodzaj 
podjętych 

działań

Urząd Miasta OPS, PCPR, AUS, 
organizacje 

pozarządowe, jednostki 
ochrony zdrowia

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp.

3.1.3. Szkolenie profesjonalnej kadry 
świadczącej pomoc osobom starszym
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba szkoleń, 
liczba 

uczestników

OPS ROPS, PCPR, służba 
zdrowia, organizacje 

pozarządowe

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp.

Pracownik OPS-u / szkolenie zewnętrzne 1 osoba OPS Działania cykliczne

3.1.4. Utworzenie placówki świadczącej 
pielęgnacyjne i opiekuńcze usługi w 

Rodzaj 
podjętych 

Sektor prywatny Urząd Miasta Do 2018 roku
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ramach opieki  długoterminowej 
osób starszych

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

działań

3.1.5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjno – ortopedycznego

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Np. ilość osób 
korzystających

Stowarzyszenia, 
Instytucje, UM itp. 

Stowarzyszenia, 
Instytucje, UM itp. 

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp.

Możliwość wypożyczenie różnego rodzaju 
sprzętu ortopedyczno- rehabilitacyjnego, w 
tym: łóżek na pilota, chodzików, 
koncentratorów tlenowych itp.

52 osób 
korzystających 

Urząd Miasta Stowarzyszenie Malta Służba 
Medyczna

Działanie ma charakter ciągły 

3.1.6. Organizowanie zajęć 
rehabilitacyjnych na basenie dla 

seniorów
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Np. Ilość osób, 
lub wartość 

zadania 

UM, Pływalnia itp., UM, Pływalnia itp., Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp.

Prowadzenie zajęć dla rencistów              i 
emerytów na krytej pływalni

Liczba wejść - 6662
Liczba 
zorganizowanych 
zajęć - 142

Urząd Miasta Kryta Pływalnia,
Miejski Zarząd 
Nieruchomości

Działania mają charakter ciągły 

Organizacja zajęć rehabilitacyjnych dla 
seniorów w ramach programu „Jesteśmy 
aktywni” 

411 uczestników Urząd Miasta MZN w Trzebini Działania ciągłe całoroczne, 
wieloletnie. 

3.1.7 Rozwój usług opiekuńczych, 
specjalistycznych i pielęgnacyjnych 

celem zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu osób starszych

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
podjętych 

działań

OPS, Urząd Miasta Organizacje 
pozarządowe , AUS

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp.

Usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze  Gmina  zleciła  organizacji 
pozarządowej   w  ramach  otwartego 
konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy 
o  pomocy  społecznej  oraz  ustawy  o 
działalności  pożytku  publicznego  i  o 

128 osób
 w tym usługi 
specjalistyczne 17

OPS PCK. UM Działania ciągłe. 
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wolontariacie.  Ośrodek  kierował  osoby 
wymagające  tej  formy  pomocy,  naliczał 
odpłatność za świadczone usługi i na bieżąco 
sprawował  nadzór  nad  jakością  usług 
świadczonych przez PCK. 
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Cel operacyjny 3.2

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych

Nr 
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wskaźn
iki

 Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

3.2.1. Organizowanie uroczystości 
jubileuszowych za długoletnie 

pożycie małżeńskie
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
uczestników

Urząd Miasta Rożne instytucje Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Organizacja Jubileuszy :
1. 100 rocznica urodzin
2. 101 rocznica urodzin 
3. 103 rocznica urodzin 
4. 104 rocznica urodzin 
5. 50 lecie pożycia małżeńskiego
6. 60 lecie pożycia małżeńskiego
7. 65 lecie pożycia małżeńskiego 

1.- 1
2.- 1
3.-1
4.-1
5.- 46 par
6.- 10 par
7.-  4 pary 

UM Okolicznościowy 

3.2.2. Podniesienie edukacji ekonomiczne
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/j

Liczba 
uczestników

Biblioteka Szkoły, Urząd Miasta Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

W ramach zajęć WOS, podczas realizacji 
szkolnych projektów edukacyjnych, imprez 
środowiskowych, realizacji projektów 
edukacyjnych

Liczba uczestników:
140

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów w Trzebini

Zgodnie z charakterem 
imprezy

Działalność o charakterze 
cyklicznym 

Organizacja szkoleń dla Seniorów w ramach 
projektu NBP i FRSI – O Finansach w 
Bibliotece. W cyklu szkoleń na poziomie 
podstawowym i zaawansowanym wzięli 
udział Seniorzy z terenu Trzebini, a także 
grupa osadzonych z Zakładu Karnego.

Liczba uczestników
Łącznie 35 osób

Biblioteka Szkoły, Urząd Miasta działania mają charakter ciągły,
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3.2.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu osób starszych

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
uczestników

Biblioteka Szkoły, Urząd Miasta Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Szkolenia indywidualne dla Seniorów w 
zakresie obsługi komputera i korzystania z 
Internetu. Cykl szkoleń obejmuje 10 godzin 
indywidualnych zajęć z uczestnikiem. Po 
ukończeniu kursu uczestnicy potrafią 
samodzielnie korzystać z Internetu, pisać 
maile, zyskują podstawowe, praktyczne  
umiejętności komputerowe.

Liczba uczestników

10 osób

MBP Szkoły, Urząd Miasta działania mają charakter ciągły,.

3.2.4. Promocja twórczości osób starszych
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
uczestników

Instytucje kultury itp., Instytucje kultury itp., Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Plener malarski, wystawa poplenerowa w 
trakcie Dni Trzebini

Uczestników 
pleneru - 20
uczestników 
wystawy –  300

Trzebińskie Centrum Kultury Grupa Twórców „Pegaz” Cykliczny

Biblioteka organizuje wystawy twórczości 
seniorów. Co dwa tygodnie na terenie 
biblioteki spotyka się grupa hobbystów 
robótek ręcznych, których prace także są 
eksponowane na wystawach w bibliotece. 
Współgospodarzem bibliotecznej galerii 
Pegaz jest Grupa twórców 
Nieprofesjonalnych działająca na Terenia 
naszego miasta, zrzeszająca osoby zajmujące 
się malarstwem i rzeźbą. Ich prace także 
regularnie prezentowane są w Galerii w 
Bibliotece.

Liczba uczestników MBP Instytucje kultury itp., działania mają charakter, 
cykliczny, 
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Nr 
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wska
źniki

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

3.2.5 Wspieranie działalności
stowarzyszeń, organizacji i klubów 

zrzeszających osoby starsze
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba 
podjętych 

działań

UM, TCK, Biblioteka itp. UM, TCK, Biblioteka 
itp.

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Punkt Aktywności Seniora  odbyły się 58 
spotkań, w 
których średnio 
uczestniczyło 8 
osób.

OPS /KIS/

Współpraca z Kołem Rencistów i Seniorów 
w Karniowicach: wspólne warsztaty 
majsterkowania, akademie okolicznościowe: 
Dzień Górnika, Festiwal Rodziny.

3 SP w Dulowej KRiE w Karniowicach cyklicznie

  NNa terenie gminy działa 7 klubów                     
seniora,których działalność jest wspierana 
dotacją  
Organizacje seniorskie nieodpłatnie
 korzystają z obiektów gminnych 
na spotkania

7       7 dotacji
15 organizacji 

korzysta z 
pomieszczeń 

Urząd Miasta Stowarzyszenie Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
„Radość”, PZERiI Oddział 
Rejony w Chrzanowie koła 
nr 1,2,3,6,10,11,12 
Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów 
„Gwarek” oraz 6 grup 
nieformalnych

Dotacje charakter cykliczny – 
coroczny

Pomieszczenia charakter ciągły

  Współpraca z organizacjami zrzeszającymi 
seniorów z terenu całej gminy. Organizacja, 

wystaw, spotkań, zajęć edukacyjnych itp.

Liczba podjętych 
działań
7

UM, TCK, Biblioteka itp. UM, TCK, Biblioteka itp. działania mają charakter ciągły,.

Nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w 
domach kultury działających w strukturach 

TCK

Liczba 
organizacji – 9 

TCK Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów koło 
nr 8 – Bolęcin,
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów koło 
nr 12 – Dom Gromadzki 
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Wodna,
Terenowa Organizacja 
Związkowa Emerytów i 
Rencistów NSZZ 
Solidarność Powiatu 
Chrzanowskiego, Koło nr 2 
w Karniowicach, 
Klub Seniora w Młoszowej,
Klub Seniora w Psarach,
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów koło 
nr 11 – Myślachowice,
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów koło 
nr 3 w Sierszy, 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów koło 
nr 10  - Płoki,
Koło Diabetyków w 
Młoszowej

3.2.6 Zapewnienie dostępu do szerokiej 
informacji w zakresie 

przysługujących świadczeń, ulg i 
uprawnień

/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Rodzaj 
podjętych 

działań

OPS PCPR, Urząd Miasta Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Pracownicy socjalni na bieżąco informują 
klientów o możliwościach korzystania z 
przysługujących uprawnień, funkcjonuje 

również strona internetowa. OPS 

http://www.trzebi
nia.naszops.pl/

OPS Na bieżąco

3.2.7 Organizowanie spotkań 
okolicznościowych z udziałem osób 
starszych - integracja pokoleń oraz 

aktywizacja emerytowanych 
nauczycieli do pomocy dzieciom z 
rodzin zagrożonych wykluczeniem 

Liczba 
zorganizowan

ych imprez

Organizacje pozarządowe,
szkoły, placówki wsparcia 

dziennego

Rady osiedlowe, 
rady sołeckie, OPS, 

ZNP

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.
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społecznym
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Udział seniorów w spotkaniach w szkole i 
przedszkolu z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
Jasełkach, Dnia Matki, Dnia Seniora. 
Wspólna organizacja pikników  rodzinnych i 
osiedlowych. Wspólne wycieczki seniorów z 
wnukami.   

12 imprez, 
ok. 480 

uczestników 

TCK, Biblioteka, Rady osiedla , 
sołectwa , Oświata itp.

Szkoła Podstawowa nr 4, 
Gimnazjum nr 2, Rada 
Osiedla Górka,  PZERiI 

koło nr 1,3,10 

Działania cykliczne i 
okolicznościowe. 

Imprezy środowiskowe:

1. Obchody Święta Hubetrusa.
2. VII Biesiada Górnicza 

z okazji Barbórki.
3. Impreza z okazji Barbórki 

przygotowana wspólnie 
z Chórem Milenium.

4. Szkolne jasełka wystawiane w 
kościele w Sierszy oraz 
w domu Pomocy społecznej w 
Chrzanowie.

5. Wystawa starych książek od 
połowy XIX wieku do 1939 r.

6. Środowiskowe uroczystości 
z okazji świąt państwowych 
organizowane w Wilii Not.

7. Zajęcia w izbie regionalnej na 
terenie szkoły.

8. Spotkania z pszczelarzami 
z terenu Trzebini.

9. Projekty edukacyjne.
10. Uroczystości rocznicowe.
11. Wolontariat w Domu Opieki 

Społecznej w Chrzanowie.

Ilość podjętych 
działań: 16 

imprez

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów w Trzebini

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Trzebińskiej „Cor”, 
Koło Gospodyń Wiejskich z 
Sierszy, Koło Łowieckie 
„Bażant”, Dom Kultury 
Willa – Not, Koło 
Emerytów i Rencistów nr 3, 
Klub Obywatelski w 
Trzebini, Chór Milenium, 
parafia 
w Sierszy, Muzeum 
w Chrzanowie, dom Pomocy 
Społecznej 
w Chrzanowie

Charakter ciągły, cykliczny i 
okolicznościowy.

Organizacja imprez okolicznościowych: 
Rodzinne kolędowanie z kiermaszem 

świątecznym, Dzień Babci i Dziadka; Dzień 

Liczba 
zorganizowanych 

imprez: 4

ZS Trzebinia Działania okolicznościowe

87



Edukacji Narodowej, Święto Rodziny

Organizacja imprez okolicznościowych: 
Dzień Babci i Dziadka; Jasełka, Święto 

Rodziny

Liczba imprez 3 PS nr 1 Działania okolicznościowe

Jasełka, Dzień Seniora. 2 Przedszkole Samorządowe
Nr 4 w Trzebini

Rady osiedlowe Działania ciągłe w trakcie 
realizacjii strategii

Organizowanie w wybranych klasach Dnia 
Babci i Dziadka
Zapraszanie seniorów na Jasełka
Organizowanie spotkania w szkole dla 
emerytowanych nauczycieli, w Dniu 
Edukacji

4 spotkania SP nr 6 Działania maja charakter 
okolicznościowy.

Organizacja imprez środowiskowych:  
Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Piknik 
Rodzinny

3 imprezy, 
ok.200 

uczestników

Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Czyżówce

Rada 
RodzicówStowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Czyżówka, 

Sołtys Wsi

Działania mają charakter 
cykliczny

3.2.8 Aktywizacja osób starszych, 
promowanie kształcenia 

ustawicznego
/Krótki opis sposobu realizacji zadania/

Liczba osób 
uczestniczących

Uniwersytet III Wieku Rady osiedla, rady 
sołeckie, OPS

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Członkowie TUTW korzystają z wykładów 
oraz zajęć fakultatywnych, wyjazdów na 
imprezy kulturalne oraz wycieczek. 
Organizowane są  wykłady z zakresu: 
medycyny, prawa, biotechnologii, muzyki, 
savuar – vivre, historii, filmu, psychologii i 
podróży.
Prowadzone są również zajęcia 
fakultatywne: plastyczne, komputerowe, 
zajęcia na basenie, taniec towarzyski, pilates, 
naturoterapia - tai-chi, nordic-walking, naukę 
języka angielskiego, rosyjskiego  i 
niemieckiego.

Liczba osób 
uczestniczących - 
166

TCK -Uniwersytet III Wieku
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CEL STRATEGICZNY  4

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych

CELE OPERACYJNE

4.1  Podnoszenie świadomości społecznej na temat 

  niepełnosprawności oraz uprawnień osób niepełnosprawnych

4.2  Aktywizacja osób niepełnosprawnych 

  i wspieranie osób długotrwale chorych
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Cel operacyjny 4.1

Podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności oraz uprawnień osób niepełnosprawnych

Nr 
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wska
źniki

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

4.1.1 Wspieranie działalności organizacji 
i stowarzyszeń działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Ilość podjętych 
działań

Urząd Miasta OPS, organizacje 
pozarządowe, 
Urząd Miasta, 

AUS,WTZ

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp.

Wsparcie finansowe realizacji projektów:
- „Akademia życia- 2016”,
-„Rozwijamy horyzonty” – prowadzenie 
zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej 
„Muminki”

Wsparcie 2 
projektów, w 
których brało 
udział 50 osób 
niepełnospraw-
nych   

Urząd Miasta Fundacja im. Brata 
Alberta,

Stowarzyszenie 
Pomocy  Osobom 
Niepełnosprawnym 
„MUMINKI”

Działania cykliczne 

Współpraca ze stowarzyszeniem Muminki- 
Pokoleniowy Bieg po Zdrowie

1 impreza 
okolicznościowa 

w roku 
kalendarzowym

GM nr 1 Stowarzyszenie 
Muminki

okolicznościowa

Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci, Fundacją Brata Alberta w Trzebini 
oraz z dziećmi z klas integracyjnych 
uczęszczające do Zespołu szkół nr 3 w 
Trzebini 

Przedszkole Samorządowe nr 2 w 
Trzebini

PS2 Cały Rok

Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci, Fundacją Brata Alberta w Trzebini 

Przedszkole Samorządowe
 nr 3 w Trzebini

PS3 Cały Rok
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Współorganizacja „Spotkania Pokoleń 
Hufca ZHP w Trzebini” – 15.01.16
Bal Karnawałowy w Libiążu – 03.02.16
Udział delegacji WTZ w Spotkaniu TPD w 
Płokach – 03.02.16
Udział WTZ w II eliminacjach do 
„Albertiany-2016” – Chrzanów MOKSiR 
– 04.02.16
Udział przedstawicieli WTZ w Gali 
„Tadeuszek-2016” – NCK – 06.02.16
Organizacja zajęć z treningu 
komunikacyjnego „Miasteczko 
komunikacyjne” – 10.02.2016
Organizacja świątecznych kiermaszów 
prac; Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 
- 14.03.16, UM w Trzebini - 15.03.16, 
Elektrownia Siersza w Trzebini – 16.03.16, 
Stacja paliw w Rafinerii Trzebinia - 
17.03.16, II LO w Chrzanowie – 18.03.16, 
Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Trzebini - 20.03.16
Wyjście do kina; Kino „Sokół” w Trzebini 
– film pt. „Planeta singli” – 04.03.2016, 
Kino „Sokół” w Trzebini – film pt. „7 
rzeczy, których nie wiecie o facetach” – 
16.03.2016
Współorganizacja „Wielkanocnej Zbiórki 
Żywności” – 11.03.-13.03.2016r. 
Udział delegacji WTZ w finale 
„Albertiany – 2016” w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie – 
14.03.2016
Organizacja Spotkania Wielkanocnego – 
05.04.2016, g. 10.00
Realizacja programu współpracy z UM w 
Trzebini pt. Prace społecznie użyteczne – 

55 osób 
uczestników 
WTZ i Świetlicy 
terapeutycznej 
oraz inne osoby 
uczestniczące w 
imprezach 
ogólnodostępnych 

WTZ Trzebinia UM, Oświata, TCK, 
Biblioteka , OPS i 
inne instytucje 

Działania ciągłe. 
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przyjmowanie 2 osób bezrobotnych do 
prac porządkowych – 10 godz. w tygodniu 
(od kwietnia do września 2016)
Realizacja zadania publicznego 
„Akademia życia-2016” – 
dofinansowanego przez UM w Trzebini. 
Termin realizacji zadania; 04.04.2016-
24.06.2016
Udział delegacji WTZ w X Festiwalu 
Integracyjnym Tańca i Piosenki 
„Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” 
– 15.04.16 i 16.04.16
Wyjazd grupy uczestników na wycieczkę 
do Korzkwi –  06.04.16, do Ojcowa i 
Pieskowej Skały - 28.04.16.
Udział WTZ w Przeglądzie Twórczości 
Artystycznej „Arlekiny” w Oświęcimiu – 
25.04.16
Udział drużyny harcerskiej NS „Zośka” w 
Rajdzie Hufca ZHP Miejscami Pamięci 
Narodowej – 30.04.2016
Udział WTZ w obchodach Święta Flagi – 
Rynek w Trzebini – 02.05.16
Udział drużyny ZHP w Festiwalu Piosenki 
Harcerskiej – Rynek w Trzebini – 
02.05.16. 
Udział delegacji WTZ w festiwalu 
integracyjnym SOSW „Pięknie żyć” w 
MOKSiR w Chrzanowie – 13.05.2016
Organizacja XIII Ogólnopolskiego Pikniku 
Muzycznego Osób Niepełnosprawnych w 
Trzebini – 18.05.2016
Udział WTZ w zawodach sportowych 
„Lekkoatletyczna wiosna – 2016” – Zespół 
Szkół w Trzebini – 23.05.16
Organizacja XXIV Ogólnopolskiej 
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Pielgrzymki Fundacji im. Brata Alberta w 
Rychwałdzie – 24.05.2016
Współorganizacja festynu parafialnego z 
okazji Dnia Matki i Dziecka – 29.05.2016 
(kiermasz prac, występy uczestników)
Udział delegacji WTZ w „Kocham 
Kraków z wzajemnością” – Festyn 
warsztatów terapii zajęciowej w Krakowie 
– 31.05.16
Udział delegacji WTZ w IX Festiwalu 
Osób Niepełnosprawnych „Domek 
Artystów Wszelakich” – MOKSiR 
Chrzanów - 10.06.16 
Udział WTZ w imprezie plenerowej 
„Ogrodomania” – Dwór Zieleniewskich w 
Trzebini – 10.06.16 
Udział delegacji WTZ w spotkaniu 
integracyjnym „Magia za rogiem na arenie 
cyrkowej” –  w ramach „MDON – Powiat 
Chrzanowski – 2016” - ŚDS w Babicach – 
16.06.16
Udział delegacji WTZ w aukcji 
charytatywnej Fundacji Energetyk – Dwór 
Zieleniewskich w Trzebini – 17.06.16.
Udział delegacji WTZ w wernisażu 
wystawy „Ludzie dobrzy jak chleb” – 
Muzeum w Chrzanowie – 20.06.16
Organizacja obchodów Dnia Patrona 
Fundacji – 21.06.2016 g. 10.00 
Wyjazd grupy uczestników WTZ na obóz 
harcerski do Wici – 27.06.16-10.07.16
Wyjście do kina Sokół w Trzebini na film 
pt. „Kochaj” – 29.06.16
Realizacja zadań programowych Chorągwi 
Krakowskiej w ramach akcji „Wyjdź na 
pole!” – zakończenie etapu „Wiosna” – 
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10.06.16 i rozpoczęcie etapu „Lato” – 
22.06.16.
Organizacja zajęć komunikacyjnych – 
jazda samochodem osobowym z 
instruktorem – 11.07.16
Udział drużyny ZHP „Zośka” w akcji 
wolontarystycznej przed Światowymi 
Dniami Młodzieży – wydawanie pakietów 
pielgrzyma – 26.07.16 
Udział w I zawodach wędkarskich w 
Chrzanowie – 12.07.16 i 15.07.16
Uroczyste zakończenie roku pracy; wyjście 
do restauracji „Stary Młyn” w Trzebini  – 
28.07.2016 
Współorganizacja obchodów ŚDM w 
Trzebini – udostepnienie Sali świetlicowej, 
pomoc wolontariuszom) – 26.07-29.07.16.
Wizyta przedstawiciela Stichting 
Kinderhulp Polen w Trzebini – 11.08.16 
oraz 29.08.16.
Udział WTZ w „Ziemniaczysku pod 
Lipowcem” – 04.09.16 (kiermasz prac, 
prezentacja osiągnięć jednostki, degustacja 
wafli).
Udział delegacji WTZ w konkursie tańca 
w ŚDS w Chrzanowie w ramach MDON – 
06.09.16
Udział delegacji WTZ w Powiatowym 
Forum Organizacji Pozarządowych – 
Wygiełzów 09.09.16
Udział delegacji WTZ w Spartakiadzie 
Sportowej w Suszcu – 16.09.16
Udział delegacji WTZ w warsztatach 
ceramicznych w DPS w Płazie – 16.09.16
Współorganizacja akcji i udział w akcji 
„Sprzątanie świata” – 19.09.16
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Udział warsztatowej drużyny ZHP 
„Zośka” w jesiennym rajdzie hufca ZHP w 
Trzebini – „Rajd złotego liścia i 
pieczonego ziemniaka” – 01.10.16
Udział delegacji WTZ w spotkaniu TPD w 
Płokach – 06.10.16 g. 16.00
Koncert zespołu „Albert Band” w 
Krzeszowicach  – 23.10.16
Udział delegacji WTZ w Gali 
wojewódzkiego etapu konkursu 
plastycznego PFRON – Stary Sącz – 
11.10.16 (III miejsce w kategorii tkanina i 
aplikacja dla Marcina Gęborskiego).
Przyznanie nagrody dla Tobiasza Kiliana 
w konkursie plastycznym „Mój Nikifor” 
Fundacji United Way w Warszawie – 
19.10.16
Udział delegacji WTZ w Integracyjnym 
Turnieju Boccia w Chrzanowie – 19.10.16
Udział delegacji WTZ w Mityngu 
Pływackim Osób Niepełnosprawnych w 
Chrzanowie – 27.10.16
Udział delegacji WTZ w festiwalu 
twórczości artystycznej „Bliżej siebie” w 
Trzebini – 17.11.16
Realizacja zadania publicznego 
„Akademia umiejętności-2016” – cykl 
warsztatów rękodzielniczych i 
artystycznych dla osób 
niepełnosprawnych; Przystanek Trzebinia 
– 02.11.16; warsztaty „Holenderskie 
przysmaki” i „Muzyka jest wszędzie”; 
Przystanek Libiąż – 09.11.16; warsztaty 
„Bombka powertex” i „Bębniarskie 
rytmy”; Przystanek Chrzanów – 16.11.16; 
warsztaty „Filcowa czarodziejka” i 
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„Witraż z niczego”.
Współorganizacja z Bankiem Żywności 
Świątecznej Zbiórki Żywności – 25.11.16-
27.11.16
Udział delegacji WTZ w turnieju tańca 
towarzyskiego „Zobacz jak tańczę” w ŚDS 
w Chrzanowie – 22.11.16
Udział WTZ w konkursie na najładniejszą 
kartkę świąteczną organizowanym przez 
tygodnik ziemi chrzanowskiej „Przełom” – 
25.11.16
Współorganizacja zabawy andrzejkowej z 
wróżbami i konkursami z udziałem 
młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Trzebini – 
30.11.16
Współorganizacja zabawy andrzejkowej z 
wróżbami i konkursami z udziałem 
młodzieży z II LO w Chrzanowie –
01.12.16
Udział delegacji WTZ w Turnieju Tenisa 
Stołowego w Chełmku – 02.12.16
Organizacja kiermaszów świątecznych; 
Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Trzebini – 11.12.16, Starostwo 
Powiatowe w Chrzanowie – 12.12.16, UM 
w Trzebini – 13.12.16, Elektrownia Siersza 
w Trzebini – 14.12.16, Stacja paliw w 
Rafinerii Trzebinia – 15.12.16, Rynek w 
Trzebini – 17.12.16, CH Max w 
Chrzanowie – 17.12-18.12.16, II Liceum 
Ogólnokształcące w Chrzanowie – 
19.12.16, Dwór Zieleniewskich w Trzebini 
– 19.12.16
Organizacja spotkania opłatkowego – 
15.12.16
Świąteczny koncert Albert Band 
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„Najjaśniejsza gwiazda” w Dworze 
Zieleniewskich w Trzebini – 19.12.16
Organizacja warsztatów z robienia kartek 
świątecznych dla dzieci podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w CH MAX w 
Chrzanowie – 17.12-18.12.16
Udział w imprezie „Wigilia na 
Trzebińskim Rynku” –17.12.16

4.1.2 Poszerzanie i rozwój usług na rzecz 
osób niepełnosprawnych i 

przewlekle chorych, zapewnienie 
usług opiekuńczych i 

specjalistycznych
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Ilość podjętych 
działań

Urząd Miasta OPS, organizacje 
pozarządowe, 
Urząd Miasta, 

AUS,WTZ

Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp.

Usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi

7 OPS PCK, UM

4.1.3 Kreowanie właściwych postaw 
społecznych wobec osób 

niepełnosprawnych – imprezy 
integracyjne

/Krótki opis sposobu realizacji  
zadania/

Ilość podjętych 
działań

Szkoły, organizacje 
pozarządowe

OPS, WTZ Określić czy działania mają 
charakter ciągły, cykliczny, 

jednorazowy,  okolicznościowy 
itp.

Kreowanie właściwych postaw 
społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych:

1. 1.Warsztaty artystyczne wspólnie z 
podopiecznymi Fundacji Brata Alberta w 
Trzebini.
2.Integracyjna zabawa andrzejkowa dla 
podopiecznych Fundacji Brata Alberta.
3.Wolontariat – zajęcia integracyjne dla 

Ilość podjętych 
działań: 39

Zespół Szkół Gimnazjalnych im. 
Trzech Wieszczów w Trzebini

Fundacja Brata 
Alberta 

w Trzebini, 
Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 

„Muminki“ 
w Krystynowie,

parafia w Sierszy, 

Działalność ciągła

97



podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Muminki“ 
w Krystynowie.
4.Uczestnictwo młodzieży 
w spotkaniach grupy Wiara 
i Światło działającej przy parafii w 
Sierszy.
5.Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej 

w Chrzanowie

Dom Pomocy 
Społecznej 

w Chrzanowie

Kreowanie właściwych postaw 
społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych- zespół działań w 
ramach kształcenia integracyjnego,
Rozmowy, pogadanki na lekcjach,
- udział dzieci niepełnosprawnych we 
wszystkich momentach życia szkoły,
- organizacja konferencji, szkoleń 
tematycznych dla nauczycieli na temat 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
w społeczeństwie.
- organizowanie spotkań z rodzicami 
uczniów z niepełnosprawnością w ramach 
Zespołu Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej
-organizowanie imprez: Powiatowy 
Festiwal Twórczości Integracyjnej „Bliżej 
Siebie”, Lekkoatletyczna Wiosna, Piknik 
Muzyczny

ilość podjętych 
działań: imprezy-

3

inne: wg potrzeb

Szkoły, organizacje pozarządowe

ZS Trzebinia, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej

OPS, WTZ Działania ciągłe lub okolicznościowe

Kreowanie właściwych postaw 
społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych- zespół działań w 
ramach kształcenia integracyjnego,
Rozmowy, pogadanki na zajęciach,,
- udział dzieci niepełnosprawnych we 

Ilość podjętych 
działań: imprezy-

2

inne: wg potrzeb

PS nr 1 ZS Trzebinia
PS 1 Trzebinia

Działania ciągłe lub okolicznościowe
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wszystkich momentach życia przedszkola,
-udział w imprezach integrujących 
środowisko dzieci zdrowych i 
niepełnosprawnych: Powiatowy Festiwal 
Twórczości Integracyjnej „Bliżej Siebie”

Zajęcia z dziećmi w grupach – 
opowiadania, pogadanki, historyjki 
obrazkowe  na w/w temat.
Udział w akcji zbierania nakrętek i ich 
przekazanie na rehabilitację dla dziecka 
niepełnosprawnego.

Przedszkole Samorządowe
Nr 4 w Trzebini

Działania ciągłe w trakcie realizacjii 
strategii

Kreowanie właściwych postaw 
społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych
1. plakaty,
2.Zbieranie nakrętek 
3. pogadanki wśród dzieci 

PS Bolęcin Cały rok 

Uwrażliwianie uczniów na potrzeby 
niepełnosprawnych, poprzez dyskusje  na 
lekcjach wych, języku polskim czy 
edukacji zintegrowanej w klasach 
młodszych
włączanie się w różne akcje charytatywne 
na rzecz niepełnosprawnych przez SU
organizowanie na terenie szkoły zajęć 
rewalidacyjnych dla uczniów 
niepełnosprawnych

12

7

7 uczniów

SP 6 Działania maja charakter ciągły

 „ Wieczór Kolęd”  dla podopiecznych  
Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie.

1 działania/ 96 
uczestników

SP Bolęcin Działania coroczne 

Udział uczniów w warsztatach „Tacy jak 
my” oraz w spektaklach profilaktycznych

1 warsztat 5-
godzinny, 3 
spektakle

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Czyżówce

Ośrodek metodyczny, Działania cykliczne
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Stały udział przedstawiciela WTZ w 
Posiedzeniach Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty na realizacje zadań 
zleconych. UM w Trzebini 
Udział  kierownika  WTZ  w  spotkaniu 
przedstawicieli PCPR i DPS w Płazie oraz 
WTZ powiatu chrzanowskiego w sprawie 
współpracy i  kwalifikacji  kandydatów do 
WTZ – 15.02.2016.
Organizacja  praktyk  zawodowych  w 
ramach  kursu  Asystenta  Osoby 
Niepełnosprawnej,  realizowany  przez 
osadzonych  z  ZK  w  Trzebini.  Termin 
trwania  praktyk  15.04.16-13.05.16  oraz 
21.10.16-22.11.16.
Udział  WTZ  w  konferencji  „Kształcenie 
ustawiczne  jako  forma  przeciwdziałania 
wykluczeniu  społecznemu  osób  w 
szczególnej  sytuacji  na  rynku  pracy”  – 
PCKU w Chrzanowie – 17.05.16
Udział  WTZ  w  spotkaniu  z  klubem 
parlamentarnym  Kukiz’15,  w  sprawach 
zmian  ustawowych  –  Radwanowice, 
21.05.16
Udział  delegacji  WTZ  w  konferencji 
„Psychogeriatria  –  wyzwaniem  terapii 
zajęciowej  i  rehabilitacji  społecznej”  – 
PCKU w Chrzanowie – 08.06.16
Udział WTZ w warsztatach strategicznych 
i  konsultacjach  Powiatowej  Strategii 
Rozwiązywania  Problemów  Społecznych 
na  lata  2016-2021 –  PCKU Chrzanów – 
29.06.16 i 19.07.16
Udział  WTZ  w  Powiatowym  Forum 
Organizacji  Pozarządowych – Wygiełzów 
09.09.16

WTZ Trzebinia 
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Udział  WTZ  w  spotkaniu  organizacji 
pozarządowych z UM w Trzebini – Dwór 
Zieleniewskich – 27.10.16 
Udział  kierownika  WTZ  i  księgowej  w 
spotkaniu z audytorem –Polinvest Kraków 
– 27.09.16
Udział  WTZ w szkoleniu  dla  organizacji 
pozarządowych  „Wnioski  o  zadania 
zlecone – nowe przepisy”  – Rada Miasta 
Trzebinia – 17.11.16 g. 16-19.
Organizacja  kwartalnych  spotkań  dla 
rodziców i opiekunów uczestników WTZ. 
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Cel operacyjny: 4.2
Aktywizacja osób niepełnosprawnych i wspieranie osób długotrwale chorych

Nr 
zadania

Rodzaj zadania  mierniki/wskaźniki
Instytucja  

koordynująca
Partnerzy Okres realizacji

4.2.1

Prowadzenie grupy wsparcia dla 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Liczba uczestników OPS Służba zdrowia, PZP

Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Od lutego 2000 r. działa  grupa wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Grupa prowadzona jest przez  
pracowników socjalnych OPS przy 
współpracy z psychologiem. 

uczestniczy  średnio  ok. 
13 osób. 

OPS 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini 
napisał i złożył projekt pod nazwą 
„Pomaluj swój świat ...”na konkurs 
ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach 
Programu „Oparcie społeczne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi” - edycja 
2016. Projekt uzyskał akceptację 
Ministerstwa i otrzymano dotację na jego 
realizację w wys. 38 200,00 zł.

Objęto nim 14 osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi.

OPS /ZPiTR/ MBP Działanie jednorazowe

102



4.2.2

Wsparcie psychologiczno - 
terapeutyczne rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Liczba udzielonych 
porad, liczba rodzin 
objętych wsparciem

Poradnia 
psychologiczno-

pedagogiczna, szkoły
Służba zdrowia, OPS

Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Wsparcie psychologiczno - 
terapeutyczne rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi:
W Gimnazjum nr 2 oraz 
w Gimnazjum dla Dorosłych realizują 
obowiązek szkolny uczniowie  z 
orzeczeniem 
o kształceniu specjalnym na skutek 
niepełnosprawności intelektualnej bądź 
innych dysfunkcji. W ramach wsparcia 
psychologiczno-terapeutycznego objęci 
są pomocą w formie: zajęć 
rewalidacyjnych, nauczania 
indywidualnego, doradztwa edukacyjno 
– zawodowego, porad i konsultacji. 
Rodzice uczniów korzystają 
z poradnictwa, a także uczestniczą w 
konstruowaniu i realizacji 
Indywidualnych Programów Edukacyjno 
–Terapeutycznych kierowanych do ich 
dzieci. 

Liczba udzielonych 
porad: 180.

Liczba rodzin objętych 
wsparciem: 25

Zespół Szkół 
Gimnazjalnych im. Trzech 

Wieszczów

Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna, służba zdrowia, 

Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Chrzanowie

Działania o charakterze 
ciągłym

Wsparcie psychologiczno – 
terapeutyczne   rodzin z dziećmi
Niepełnosprawnymi uczniów 
niepełnosprawnych,
-IPET dla wszystkich uczniów 
niepełnosprawnych wraz z planowanymi 
działaniami na rzecz ich rodzin
- konsultacje ze specjalistami w szkole i 

 liczba rodzin objętych 
wsparciem: 51 rodzin 

uczniów 
niepełnosprawnych

ZS Trzebinia PPP, PCPR, Fundacja Brata 
Alberta,  gabinety specjalistyczne, 

służba zdrowia

Działania ciągłe
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w poradniach specjalistycznych,

Wsparcie psychologiczno – 
terapeutyczne   rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi-porady dla 8 dzieci 
niepełnosprawnych,
-IPET dla wszystkich dzieci 
niepełnosprawnych wraz z planowanymi 
działaniami na rzecz ich rodzin
- konsultacje ze specjalistami w 
przedszkolu i w poradniach 
specjalistycznych,

Liczba udzielonych 
porad, liczba rodzin 

objętych wsparciem: 8 
rodzin

PS nr 1 Działania ciągłe

4.2.3

Zwiększenie dostępu dzieci 
niepełnosprawnych do placówek 

oświatowych - tworzenie 
oddziałów i klas integracyjnych w 

przedszkolach i szkołach
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Liczba utworzonych 
oddziałów i klas, 

liczba dzieci 
uczących się w tych 

klasach

Oświata 
Stowarzyszenia, fundacje 

itp. 

Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

W czterech placówkach oświatowych 
funkcjonują oddziały i integracyjne, do 
których uczęszczają uczniowie  z 
orzeczonymi niepełnosprawnościami.

- Przedszkole 
Samorządowe Nr 1 im. 
Janusza Korczaka w 
Trzebini – 1 oddział 
integracyjny, łącznie 
w przedszkolu 6 dzieci
- Zespół Szkół w Trzebini 
Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 8 im. 
Jana Pawła II 
w Trzebini – 6 oddziałów 
integracyjnych, łącznie w 
szkole 21 uczniów 

TCA Szkoły i Przedszkola
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- Zespół Szkół w Trzebini 
Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 3 im. 
Polskich Noblistów 
w Trzebini – 4 oddziały 
integracyjne, łącznie w 
gimnazjum 17 uczniów
- Szkoła Podstawowa Nr 
3 im. Ignacego 
Łukasiewicza w Trzebini 
- 1 oddział integracyjny, 
łącznie 
w szkole 8 uczniów

Umożliwienie uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi nauki w 
klasach ogólnodostępnych- uczniowie 
objęci są zajęciami rewalidacyjnymi na 
terenie szkoły.

7 uczniów GM nr 1 PPP w Chrzanowie, UM Trzebinia Charakter ciągły

- tworzenie i funkcjonowanie klas 
integracyjnych 
- zorganizowanie wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci- zajęcia 
terapeutyczne dla dzieci w wieku 1 do 6 
lat. 
Funkcjonowanie klas integracyjnych 
(uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym, zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym, z 
dysfunkcjami fizycznymi – niedosłuch, 
niedowidzenie, Zespół Aspergera. Kadra 
fachowców – 10 nauczycieli 
wspierających, logopedzi, terapeuci, 
instruktorzy gimnastyki korekcyjnej. 
Realizacja założeń zawartych w IPET. 
Funkcjonowanie gabinetów terapii 

11klas, liczba dzieci 
niepełnosprawnych 
uczących się w tych 

klasach: 51

ZS Trzebinia Działania ciągłe
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zajęciowej 

 tworzenie i funkcjonowanie oddziałów  
integracyjnych (obecnie dla 8 dzieci)
- zorganizowanie wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci- zajęcia 
terapeutyczne dla dzieci od 1 do 6 lat 

oddziałów: 2 , liczba 
dzieci uczących się w 

tych klasach: 8
(12 dzieci)

PS nr 1 Działania ciągłe 

Organizacja nauki dla dziećmi z 
orzeczeniem o kształceniu specjalnym 

liczba dzieci uczących się 
w tych klasach: 3 

SP Psary Działania ciągłe 

4.2.4

Utworzenie grupy wsparcia dla 
rodziców dzieci 

niepełnosprawnych
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Powstanie grupy, 
liczba uczestników

Szkoły, poradnia 
psychologiczno-

pedagogiczna
Służba zdrowia, OPS

Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Organizacja kwartalnych spotkań dla 
rodziców i opiekunów uczestników 
WTZ. 
Dodatkowo w 2016r. realizowano 
kolejną edycję zadania publicznego 
„Akademia życia-2016”, które polegało 
na zorganizowaniu cyklu zajęć 
terapeutycznych, edukacyjnych i 
rehabilitacyjnych mających na celu 
ograniczenie marginalizacji i 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych. 
Pośrednio zaś poprzez zwiększenie 
aktywności w życiu społeczności 
lokalnej tychże osób – miały na celu 
uwrażliwienie mieszkańców gminy na 
potrzeby i problemy osób 
niepełnosprawnych. 

WTZ Charakter ciągły
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4.2.5

Likwidacja barier 
architektonicznych w instytucjach 

użyteczności publicznej
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Liczba 
zrealizowanych 

inwestycji
Urząd Miasta PFRON, PCPR

Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, jednorazowy, 
okolicznościowy itp.

Instytucje użyteczności publicznej  są 
przystosowane do obsługi osób 
niepełnosprawnych 

4.2.6

Utworzenie mieszkań 
chronionych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi
/Krótki opis sposobu realizacji  

zadania/

Rodzaj podjętych 
działań i liczba 

mieszkań
Urząd Miasta OPS, Służba zdrowia

Określić czy działania 
mają charakter ciągły, 

cykliczny, jednorazowy, 
okolicznościowy itp.
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