
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. 

Funkcjonuje spółdzielnia socjalna o nazwie „Pomocna dłoń” 1 Działania 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 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 
4 w Trzebini „Super Czwórka”.

SP4 Rady osiedla, szkoła , 
Urząd Miasta

Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół SP 8 w 
Trzebini „BONA FIDE” (dofinansowanie imprez). 
Współpraca z klubami sportowymi

Liczba 
organizacji i 
stowarzyszeń
1

SP 8 Trzebinia Rady osiedlowe i 
sołeckie,
 szkoły

Działania ciągłe

Pomoc w tworzeniu nowych organizacji i stowarzyszeń 
działających na rzecz środowiska

1 SP w Psarach Stowarzyszenie „Nasze 
Psary”

Cały rok
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Przedstawiciele szkoły 
współpracują ze 
Stowarzyszeniem 
„Nasze Psary”

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. . 

Prowadzenie poradnictwa w sprawach organizacyjno-prawnych 
skierowanego do organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów III sektora.

Udzielono około 
380 porad i 
konsultacji, 
zorganizowano 2
spotkania 
informacyjno 
szkoleniowe

Urząd Miasta - 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 Budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 UM  W trakcie realizacji
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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 Nie dotyczy 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

 Kontynuowano zbiórkę odzieży pod 
hasłem „Akcja szafa” dla osób 
korzystających z różnych form wsparcia
OPS. 

W akcji wzięło 
udział 87 osób.

OPS /KIS/ Charakter ciągły

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. 

Organizacja Gminnego Konkursu Ok 80 uczestników PS nr 3 Przedszkola i oddziały Corocznie przed 
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„Najpiękniejsza Palma wielkanocna”, 
którego celem jest podtrzymywanie 
tradycji regionalnych
Organizacja projektu literackiego  
„Rymujemy z mamą i tatą” –rodzinne 
tworzenie krótkich utworów poetyckich 
lub epickich o tematyce wybranej na 
dany rok szkolny. Opracowanie wydania
tomiku ze stworzonymi utworami. 
Kolportaż między rodziny 
przedszkolaków
Promocja twórczości – udział 
przedszkolaków w konkursach o 
zasięgu lokalnym i ogólnopolskim

przedszkolne z gminy Trzebinia Wielkanocą

Corocznie 

Kiermasz bożonarodzeniowy – wytwory
rękodzieła rodzin dzieci 
uczęszczających do przedszkola

Liczba imprez – 1

Liczba uczestników
około 100

PS Bolęcin Rodziny okolicznościowy

Promowanie lokalnej twórczości
Jasełka, Wielkanocne Warsztaty 
Artystyczne, IX Biesiada Górnicza, 
Bóżonarodzeniowe Warsztaty 
Artystyczne, Tradycje Wielkanocne

Liczba imprez: 6
Liczba 
uczestników: 250

Szkoła Podstawowa nr 5 Koło Gospodyń w Sierszy,
DK Willa NOT, Parafia 
Niepokalanego Serca NMP, Rada 
Rodziców

Działania cykliczne

Kilkanaście imprez zgodnie z 
harmonogramem uroczystości 
szkolnych np: Rodzinne kolędowanie,
Powiatowy Festiwal Twórczości 
Integracyjnej „Bliżej Siebie”, Gala 
Osiągnięć Uczniów i bardzo duża liczba
zawodów sportowych o szerokim 
zasięgu środowiskowym (np. 
Lekkoatletyczna Wiosna)
Organizowanie spotkań 
okolicznościowych

Kilkanaście imprez 
zgodnie z 
harmonogramem

SP 8 w Trzebini Rady osiedla, Urząd Miasta, 
prywatne osoby, Rada Rodziców, 
PCPR, 
SP 8 Trzebinia, sponsorzy

Działania mają charakter 
cykliczny
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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. 
Informowanie i zachęcanie rodziców do
udziału w imprezach organizowanych 
przez UM i inne podmioty np „Dni 
Trzebini”. zgodnie z 

harmonogramem

SP 8 w Trzebini

SP 8 Trzebinia,TCK,
PMDK

SP 8 w Trzebini

Rady Osiedlowe,
Rada Rodziców, prywatne osoby

SP 8 w Trzebini

Działania mają charakter 
cykliczny, 
okolicznościowy  

Działania mają charakter 
cykliczny, 
okolicznościowy

Promowanie lokalnej twórczości
„ Przegląd Młodych Talentów“ Edycja 
XIV

1/ 134 uczestników SP Bolęcin - Działania coroczne

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

60 uczniów,

120 dzieci

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 Klub Seniora Karniowice
KGW w Dulowej
KGW w Karniowicach

Charakter 
okolicznościowy

Współpraca z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Psarach poprzez 
organizowanie spotkań z dziećmi i 
uczniami szkoły. Spotkania te mają na 
celu przybliżyć dorobek kulturowy, 

Liczba imprez: 3 Szkoła Podstawowa

w Psarach

Wiejski Dom Kultury

w Psarach;

Działania mają charakter 
okolicznościowy
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edukacyjny i społeczny pokoleń 
wywodzących się z Psar .

Organizowanie corocznych „Spotkań 
Wielkanocnych z tradycją” z udziałem 
przedstawicieli Koła Gospodyń 
Wiejskich w Młoszowej. Poznanie 
tradycji poprzez słuchanie opowiadań o 
zwyczajach wielkanocnych, 
wysłuchanie i śpiew piosenek ludowych
oraz prezentowanie strojów i 
rekwizytów zaproszonych gości.
Wyjazdy / wycieczki do Muzeum w 
Wygiełzowie (Nadwiślański Park 
Etnograficzny. Udział dzieci w 
zajęciach z przewodnikiem: poznanie 
miejsca zamieszkania i życia 
mieszkańców dawnej wsi, poznanie 
codziennej pracy, czynności, tajników 
rzemiosła i tradycji świątecznych. 
Bezpośredni udział dzieci w zajęciach, 
np. „Nawlekamy korale”, „Malujemy na
szkle”, „Dawne ozdoby świąteczne”, 
„Tworzymy z gliny”, czy „W 
Wojtusiowej izbie”.

1 x w roku /
dzieci z wszystkich 
grup

1, 2 x w roku /
wyjazdy grupami 
po ok. 25 dzieci 

Przedszkole Samorządowe w 
Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Młoszowej

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Młoszowej

Działania o charakterze 
cyklicznym

Organizowanie wystaw twórczości 
lokalnych twórców- malarstwo, 
rękodzieło.

 zorganizowano 
6 wystaw 
twórczości 
lokalnych twórców,
w tym wystawę 
podopiecznych 
WTZ im. Św. Brata 
Alberta oraz 
wystawy prac dzieci
i młodzieży.

MBP Charakter ciągły
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Cykliczne  Spotkania wtorkowe dla 
hobbystów rękodzieła

24 spotkania, 
165 ucz.

MBP cyklicznie

Organizowanie warsztatów rękodzieła 
dla dzieci

46/505 ucz. MBP cyklicznie

Cykl trwających 5 tyg. zajęć dla dzieci z
elementami rękodzieła,

493 ucz. MBP cyklicznie

 Występy podczas imprez, konkursów, 
przedstawień, m. in.tj:
- Koncert Kolęd i Pastorałek w 
wykonaniu Chóru Echo,
- Okolicznościowe przedstawienia 
teatralne,
- Wielkanocne Spotkanie z Tradycją,
- Koncerty wokalne z okazji Dnia 
Kobiet,
- Piknik Muzyczny,
- Gminny Konkurs Wokalny „Wiosenne
muzykowanie”,
- Występy podczas Dnia Matki i Ojca,
- Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- Dni Trzebini,
- Festiwal Młodych,
- Trzebińskie Lato na Polu,
- Występy na Dożynkach Powiatowych,
- Występy na pikniku w stylu retro
„Herbatka u Zieleniewskich”,
- Występy podczas  „Wigilii na 
trzebińskim Rynku”

Ilość imprez – 47
Ilość uczestników –
12 915

TCK Urząd Miasta w Trzebini, Domy 
Kultury -  TCK,       Koła 
Gospodyń Wiejskich, Zespoły 
Folklorystyczne z terenu Gminy 
Trzebinia, Lokalne Grupy 
Teatralne, Koło Pszczelarzy w 
Trzebini, Grupa Twórców 
„Pegaz”, Parafie, Szkoły, Rady 
Osiedlowe, Rady Sołeckie.

Działania ciągłe w trakcie
realizacji strategii

Promowanie lokalnej twórczości

Szkolnej: Koło teatralne ; Jasełka  

Dzień Dziecka,Dzień rodziny,Udział 
uczniów w konkursach recytatorskich, 
plastycznych, muzycznych gminnych i 

1/300

1/123

1/123

Szkoła

Szkoła

Szkoła

Parafia Lgota
Cykliczny

Cykliczny

          Cykliczny
Według potrzeb
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powiatowych, 

Organizowanie we współpracy 
z WDK w Lgocie kiermaszów 
świątecznych

1/300 Szkoła WDK w Lgocie okolicznościowy

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. 

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”

PS 1 Trzebinia Rady osiedla, Urząd Miasta, 
prywatne osoby, Rada Rodziców, 
PCPR, 
ZS Trzebinia, sponsorzy
 

Działania ciągłe i 
okolicznościowe

Realizacja Programu „ Akademia 
Zdrowego przedszkolaka”

84 Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Trzebini

Udział  dzieci na zajęciach 
organizowanych na basenie

30 Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Trzebini

TCA 
Trzebinia

Rok szkolny 2017/2018

Realizacja ogólnopolskich programów 
w zakresie edukacji zdrowotnej:  
AKADEMIA ZDROWEGO 
PRZEDSZKOLAKA oraz MAMO, 
TATO WOLĘ WODĘ, KUBUSIOWI 
PRZYJACIELE PRZYRODY 

Kilka spotkań w 
ciągu roku (zajęcia 
otwarte, imprezy, 
konkursy) 

PS nr 3

Laboratorium Komunikacji, 
Żywiec zdrój S.A..
 Tymbark

Cały Rok
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Akademia Aquafresh,  zdobywanie 
kolejnych certyfikatów AZP za 
realizację kolejnych akcji. Promowanie 
zdrowego stylu życia poprzez 
zaangażowanie rodziców  w realizacje 
programów

Organizacja Dnia Sportu 1 raz Przedszkole Samorządowe 

Nr 4 w Trzebini

Urząd Miasta Działania ciągłe w trakcie
realizacji strategii

1.Promowanie zdrowego stylu życia
2.Realizacja programów:
Czyste powietrze wokół nas, Mamo, 
tato wolę wodę – ulotki, materiały 
reklamowe

1 PS Bolęcin Urząd Miasta Dni Sportu

Realizacja programów- 
cyklicznie

Program „Trzymaj formę”,

Edukacja zdrowotna w klasach trzecich-
zdrowe odżywianie,

Pokoleniowy Bieg po Zdrowie,

Piknik sportowy,

Biegi poranne w szkole,

Bieg przez Puszczę Dulowską,

Turnieje i zawody sportowe,

Nauka pływania,

Zajęcia sportowe pozalekcyjne: 
koszykówka, piłka nożna, siatkówka,

Innowacja pedagogiczna w ramach 
wychowania fizycznego „O krok do 
spełnienia marzeń”,

160

84

150

70

15-30

50

50

60

20/zajęcia

15

90

10

Gimnazjum nr  w Trzebini / 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Trzebini 

Sanepid Chrzanów, ZST-U w 
Trzebini, UM Trzebinia, 
Stowarzyszenie Muminki, NZOZ 
Trzebinia, „Naturhouse”
PSSE w Chrzanowie

Działania mają charakter 
ciągły i cykliczny 
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Dział w technice- kulinaria,

Program „Jedz zdrowo- żyj kolorowo”,

Warsztaty z dietetykiem

Marsz po flagę

„Znajdź właściwe rozwiązanie”- 
ogólnopolski program profilaktyki 
palenia tytoniu, 

„Zachowaj trzeźwy umysł” – 
ogólnopolska kampania profilaktyczna

Warsztaty profilaktyczne- „Zagrożenia 
współczesnego świata. 
Odpowiedzialność karna nieletnich”

„Hejtowa NIE”

„Rola rodziny we wspieraniu dziecka w 
okresie dorastania”

„Jak sobie radzić z presją grupy”

20

15

30

230

60

90

20

30

Wycieczki szkolne, wycieczki 
rowerowe, zajęcia sportowe-SKS, 
zajęcia unihokeja(PUKS), turnieje, 
zawody sportowe. Szkolny program: 
„Bezpieczny i zdrowy uczeń”, realizacja
programu: „Szkoła miejscem 
odkrywania talentów i twórczego 
rozwoju uczniów”,
Akcja „Owoce i warzywa”, 
uczestnictwo w zajęciach pływania,
„zielone szkoły”

Zajęcia sportowe 
prowadzone z 
częstotliwością 1-3 
x tygodniowo ok. 
80 uczestników; 
Ok. 30 wycieczek- 
wszystkie zespoły 
klasowe śr. 3 
imprezy;                  
Szkolne programy 
przeznaczone dla 
całej społeczności 
szkolnej 

SP3 UM Trzebinia
Inne szkoły

Działania mają charakter 
ciągły, cykliczny w 
zależności od działania

Koordynowanie projektu ERASMUS+ Liczba imprez:11 Szkoła Podstawowa nr 5 UM, Fundacja Rozwoju Systemu Charakter ciągły
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realizowanego we współpracy ze 
szkołami z Włoch, Portugalii, Węgier i 
Francji. Cel projektu: motywowanie 
młodzieży do zmiany postaw względem
aktywności fizycznej, wykształcenia 
zdrowotnych nawyków żywieniowych, 
poprawa samopoczucia 
psychofizycznego. 

Liczba 
uczestników: 96

Edukacji.

 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 koła 
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

 Realizacja tematyki uzależnień 
profilaktyczne

  Kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród naszych 
uczniów poprzez intensywną od lat 
zbiórkę surowców wtórnych , udział 
w wielu akcjach proekologicznych

SP nr 6

Wszystkie podejmowane 
przez nas działania mają 
charakter ciągły
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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”
-akcja dożywiania dzieci w ramach 
Funduszu Marcinowego

Zajęcia ruchowe w miejscu zabaw 
utworzonego w ramach
programu rządowego RADOSNA 
SZKOŁA

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.

Wszyscy uczniowie SP 8Trzebinia  UKS, PCPR, OPS, Parafia Św. 
App. Piotra i Pawła w Trzebini, 
WOPR, Rada Osiedla

Działania ciągłe
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Konkursy ekologiczne. 2/ 86 uczestników SP Bolęcin - Działania coroczne

Realizacja programów: „Trzymaj 
formę”, „Owoce i mleko w szkole”. 
„Nie pal przy mnie, proszę!”, „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”, „Śniadanie daje
moc”, Rodzinny Rajd Rowerowy.

120 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” gra miejska”
Realizacja zajęć psychoedukacyjnych „ 
Jak się uczyć”
Zajęcia edukacyjne z higienistką i 
nauczycielem przyrody.
Realizacja WDŻwR 
Uczniowie szkoły w ramach 
dodatkowych zajęć koła 
informatycznego  prowadzą blog  
internetowy o bieżącym 
funkcjonowaniu  piłkarskich grup 
młodzieżowych LKS” Korona Lgota”

1/67
1/67
1/20
15/123
1/32
2/32

4/32

1/14

Szkoła Podstawowa 
w Lgocie

Szkoła

WDK w Lgocie

PPP w Chrzanowie

Szkoła

LKS „Korona Lgota”

ciągły,
ciągły,

ciągły

jednorazowy,

okolicznościowy

cykliczny,
ciągły

cały rok szkolny

Podejmowanie działań mających na celu
promowanie zdrowego trybu życia i 
aktywnego 

Liczba imprez - 1 
Liczba uczestników
- około 100

SP w Myślachowicach

Prowadzenie zajęć edukacyjnych na 
terenie szkoły i przedszkola 
propagujących zdrowy tryb życia, 
odżywianie, aktywność fizyczna 

Liczba 
prowadzonych 
zajęć -10
Liczba odbiorców 
130

SP w Płokach
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Podejmowanie działań mających na celu
promowanie zdrowego trybu życia 
odbywa się na zajęciach wychowania 
fizycznego, zajęciach z wychowawcą, 
lekcjach przyrody, wychowania do 
życia w rodzinie, zajęciach 
przedszkolnych oraz konkursach i 
imprezach organizowanych w placówce.
Działania:’
  Tydzień zdrowego żywienia.
  Program profilaktyczny - 
„Cukierki”.
 Kwiecień Miesiącem Kultury
Zdrowotnej.
 Udział uczniów w programach 
„Owoce i warzywa w szkole” oraz 
„Szklanka mleka”.
 Dzień Dziecka na sportowo.
 Organizacja szkolnych wycieczek 
krajoznawczo – turystycznych.
 „Znajdź właściwe rozwiązanie”- 
ogólnopolski program profilaktyki 
palenia tytoniu, 
 Pozalekcyjne zajęcia sportowe.
 Realizacja Ogólnopolskiego 
Programu Edukacji Zdrowotnej dla 
Przedszkoli Akademia Aquafresh.
 Wydawanie przedszkolnej gazetki 
„Zdrowotek” dla dzieci 
i rodziców. 
 Realizacja programów 
edukacyjnych: „Czyste powietrze 
wokół nas”. „Mamo! Tato! Wolę 
Wodę! 
Sprzątanie Świata: Nie ma śmieci są 

ZS-P w Młoszowej Sanepid Chrzanów,  MZS, Rada 
Rodziców, UM, PPP

rok szkolny 2016.17
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surowce /udział w akcji ogólnopolskiej/;
Wycieczka do Punktu Aptecznego; Eko-
Edukacja Od przedszkola do seniora 
/udział w zajęciach organiz. przez 
ZMGKiO w Chrzanowie; Wycieczka do
Fabryki Danone w Bieruniu: Podróż 
jogurtu, czyli jak powstaje jogurt; 
Udział w Powiat. Konkursie Ekol.-Plast.
Dary Lasu; Zbiórka zużytych baterii 
REBA; Systematyczne mycie zębów.

Czynny udział w organizacji Pikniku 
Rodzinnego w ramach Dni Trzebini-
konkursy, zawody zręcznościowe itp.

250 ucz. MBP okolicznościowo

Zorganizowanie plenerowej gry 
miejskiej dla rodzin (wykorzystanie 
wiedzy i sprawności fizycznej)

45 ucz. MBP jednorazowo

Organizowanie zabaw i spotkań dla 
dzieci z elementami zajęć 
sprawnościowych

6 imprez, 236 ucz. MBP cyklicznie

1. Organizacja imprez sportowych 
mających na celu promowanie 
aktywnego wypoczynku dzieci, 
młodzieży i dorosłych, m. in.:
- Rekreacyjny Rajd Rowerowy
Kraków – Trzebinia,
- Rajd Rowerowy w Płokach,
- Impreza biegowa „Puszcza Run”,
- Turniej piłkarski dla najmłodszych 
„Mundial Kids”,
- Zawody sportowe II Triathlon 
Trzebinia
- Mecz piłki nożnej „Północ-Południe” 
w Młoszowej
- Impreza biegowa „Chechło Run”

Liczba imprez – 19
ilość uczestników-
6199

Ilość wycieczek - 

Trzebińskie Centrum Kultury w 
Trzebini

U M w Trzebini,
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Trzebini i Regionu,
Stowarzyszenie Wspólna 
Trzebinia, Małopolski Związek 
Kolarski,
Akademia Piłkarska 2012,
PHU „Gadmar”

Imprezy cykliczne, 
wyjazdy realizowane w 
ciągu całego roku
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2.Organizacja wycieczek m. in.: Bielsko
-Biała,Ogrodzieniec, Zator, Ustroń, 
Ojców, Białka Tatrzańska, Kraków, 
Wrocław, Częstochowa, Beskid Mały, 
wyjazdy na basen w Trzebini i 
lodowisko w Chrzanowie.

110, Ilość 
uczestników - 1888

Organizowanie zajęć rekreacyjnych, 
zajęć sportowych, pogadanek na temat 
zdrowego stylu życia i aktywnego 
wypoczynku:

- zajęcia sportowe,
- Ferie ze Świetlicą „PLUS” 2017 wg 
programu - „W krainie śniegu i lodu”,
- Wakacje ze Świetlicą „PLUS” 2017 
wg programu „Trzebinia – moje 
miasto”,
- kolonia letnia, 
- zajęcia profilaktyczno – 
wychowawcze o tematyce zdrowego 
stylu życia: „Dbam o zdrowie”, 
„Dbamy o własne zdrowie – zmieniamy
sposób odżywiana i ubierania w okresie 
wiosennym”, „Jak codziennie należy 
dbać o zdrowie? (7.IV – 
Międzynarodowy Dzień zdrowia) .
- Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze 
o tematyce zdrowego stylu życia: 
„ Nasze zdrowie – co robimy , by je 
zachować”, „Wpływ dyscyplin 
sportowych na nasze zdrowie”, 
„Sposoby zapobiegania jesiennym 
infekcjom”, „Zdrowie na talerzu – dieta 
pełnowartościowa dla dzieci”, „Sposoby
na zdrowe odżywianie”,  „Pozytywne 

440uczestników

zajęć w roku 
sprawozdawczym

102uczestników

145  uczestników 

42 uczestników

30 uczestników 

60 uczestników

 
PWD Świetlica „PLUS”

ZKKM Chrzanów

 
 
ZKKM Chrzanów 

Zadanie ciągłe
Zadanie okresowe – 
styczeń/ luty 2017
 
Zadanie okresowe – 
czerwiec/lipiec/sierpień 
2017
 Zadanie okresowe – 
sierpień 2017
 
Zadanie cykliczne

 
 
Zajęcia cykliczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia cykliczne
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aspekty aktywności fizycznej”, „Jak 
zadbać o swoje zdrowie fizyczne 
podczas jesieni”, „Jak można spędzać 
czas wolny”.
- Zajęcia profilaktyczne „Jak aktywnie 
spędzić zimowy czas?”, „Dekalog 
zdrowego stylu życia”, „Jak dbamy o 
nasze zdrowie?”.
- Organizacja zajęć rekreacyjnych na 
terenie Ośrodka Kozi Bród w Trzebini.

- 40 uczestników.

- 21 uczestników.

 
 
 
 
 
lipiec 2017, sierpień 2017

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

Liczba podjętych 

działań - 26

Urząd Miasta Kryta Pływalnia,
Miejski Zarząd Nieruchomości,
kluby sportowe,
szkoły, Trzebińskie Centrum 
Administracyjne w Trzebini,
OSP

Działania ciągłe

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.

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 

liczba uczestników: 

123 uczniów

Szkoła Podstawowa

w Psarach

Cały rok szkolny, według
potrzeb oraz 
harmonogramu
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ogólnoszkolnych „Szkoła promująca 
zdrowie”.

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

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. 

Organizowanie imprez 
okolicznościowych na terenie 
przedszkola: 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 
Mikołajki, Zabawy karnawałowe, 
Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto 
Rodziny

PS 1 Trzebinia Rady osiedla, Urząd Miasta, 
prywatne osoby, Rada Rodziców, 
PCPR, 
ZS Trzebinia, sponsorzy

Działania ciągłe i 
okolicznościowe

Organizowanie Pikniku Rodzinnego 252 Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Trzebini

Rok szkolny 2017/2018

Organizowanie spotkania z okazji Dnia 
Babci i Dziadka w Domu Kultury 
„ Sokół” w Trzebini

320 Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Trzebini

Rok szkolny 2017/2018

Zabawa karnawałowa dla dzieci
Uroczystość  z okazji Dnia Babci i 
Dziadka, 
Występy przedszkolaków dla Koła 

PS 3
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Emerytów z okazji Dnia Babci i 
Dziadka
Dzień Kobiet dla pań z OSP w Sierszy
 Dzień Rodziny,
Dzień sportu- Święto pieczonego 
ziemniaka z Pasowaniem na 
przedszkolaka
Dzień Seniora w przedszkolu (dla 
KEiR)
Wigilia Przedszkolna
Jasełka dla rodzin przedszkolaków oraz 
ludności  środowiska lokalnego (remiza 
OSP)

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, 
Święto rodzinne, Dzień Dziecka 
-imprezy dla całych rodzin.

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

 Zlot rodzinny połączony z 
quizem i grą terenową

 Warsztaty świąteczne dla 
rodziców i dzieci przy 
współpracy z KG Bolęcin

 Dzień Babci i Dziadka
 Dzień dziecka
 Dzień matki
 Jasełka
 Spotkanie opłatkowe
 Wieczornica z okazji 11 

listopada

100 PS Bolęcin Bolęcin Wioska pod Skałą
Koło Gospodyń Wiejskich
SP Bolęcin
OSP Bolęcin

Jednorazowo
cyklicznie

Festyn z okazji Dnia Matki, Ojca i Ok. 400 Przedszkole Samorządowe w Sołtys, Szkoła Podstawowa w Jednorazowy
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Dziecka – programy artystyczne 
przygotowane przez dzieci z 
przedszkola i domu kultury, gra 
terenowa przygotowana przez szkołę, 
rodzinne konkursy, zabawy z 
wodzirejem,

uczestników Myślachowicach, Myślachowicach,  Dom Kultury 
w Myślachowicach, 
Rada sołecka, proboszcz parafii

Pokoleniowy Bieg po Zdrowie,

Wieczornica Patriotyczna,

Spotkanie absolwentów,

Piknik sportowy podsumowujący 
działalność sportową- impreza 
integrująca rodziców i uczniów 
podsumowująca działalność sportową,

Lekcje otwarte dla rodziców,

Cykliczny turniej siatkówki dla 
uczniów, absolwentów, nauczycieli i 
rodziców organizowany z okazji Dnia 
Dziecka

Warsztaty naukowe organizowane przez
Uniwersytet Dziecięcy

150

70

60

70

80

55

80

Gimnazjum nr 1w Trzebini / 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Trzebini

UM Trzebinia, Stowarzyszenie 
Muminki, NZOZ Trzebinia, 
„Naturhouse”, ZST-U w Trzebini,
Uniwersytet Dziecięcy

Działania mają charakter 
cykliczny.

 Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, 
Powitanie Lata, artystyczne występy 
dzieci w ramach pikników osiedlowych:
Salwator, Trzebionka, Wodna

12 imprez, 
zaangażowanych 
każdorazowo  ok 
50-150 uczestników

SP3 Rada Osiedla Salwator, Wodna, 
Trzebionka

Działania maja charakter 
cykliczny

1.Zorganizowanie imprez i występów 
okolicznościowych dla społeczności 
lokalnej i Klubu Seniora przy Radzie 
Osiedla Górka

Coroczna organizacja Pikniku 

SP 4 Biblioteka, Urząd Miasta, 
organizacje pozarządowe
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Rodzinnego.

 2.Organizacja uroczystości wg 
corocznego harmonogramu np. Dzień 
Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Matki, 
kiermasze świąteczne

Spotkania w Klubie Seniora, którego 
siedzibą  jest nasza szkoła – 
dostarczanie bieżących informacji na 
temat imprez kulturalnych  na terenie 
miasta i gminy.

Jasełka, Jubileusz Koła Emerytów i 
Rencistów nr 3, Dzień Nauczyciela, 
Rowerowy Rajd Rodzinny, Zabawa 
Andrzejkowa, Ślubowanie klas 
pierwszych, Dni Otwarte Szkoły, 
Zajęcia Adaptacyjne, Dzień Sportu

Liczba imprez: 10
Liczba 
uczestników: 420

Szkoła Podstawowa nr 5, Parafia Niepokalanego Serca 
NMP, Rada Rodziców, 

Charakter cykliczny

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.

6 imprez SP nr 6 Działania maja charakter 
okolicznościowy

Kilkanaście imprez zgodnie z 
harmonogramem uroczystości 
szkolnych np: Rodzinne kolędowanie,
Powiatowy Festiwal Twórczości 

Zgodnie z 
harmonogramem

SP 8 Trzebinia Rady osiedla, Urząd Miasta, 
prywatne osoby, Rada Rodziców, 
PCPR, 
SP 8 Trzebinia, sponsorzy

Działania ciągłe i 
okolicznościowe
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Integracyjnej, Gala Osiągnięć Uczniów 
i bardzo duża liczba zawodów 
sportowych o szerokim zasięgu 
środowiskowym.
( np. 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

 

,,Dnia Babci i Dziadka”, 
„Święto Rodziny”, 
„ Biesiada Pieśni Patriotycznych”
„V Rodzinna Olimpiada Sportowa”.

4/ 560 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, Śniadanie 
wielkanocne, Rodzinny Rajd 
Rowerowy.

ok. 120- 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, Młode 

Społeczność 
szkolna, rodzice, 

SP w Dulowej Rada rodziców Charakter cykliczny
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Talenty. dziadkowie

Dzień Dziecka, Mikołajki, 
organizowany we współpracy z OSP, 

1/123
1/123

Szkoła Podstawowa w Lgocie OSP w Lgocie Cyklicznie 

Umożliwienie mieszkańcom szerokiego 
dostępu do imprez kulturalnych, 
organizowanie spotkań integracyjnych, 
festynów, zlotów i rajdów rodzinnych 
oraz imprez okolicznościowych (np.: 
Dzień Dziecka, Dzień Seniora itp.)

Liczba imprez - 2 
Liczba uczestników
- około 100

SP w Myślachowicach

Organizowanie otwartych imprez 
kulturalnych, organizowanie spotkań 
integracyjnych, festynów 

Liczba imprez 4,
liczba uczestników 
300

SP w Płokach

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 
puszczy.

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

4.  Uczestniczy w uroczystościach 

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

Włączanie rodziców i dziadków 
w życie szkoły i przedszkola poprzez 
organizowanie wspólnych imprez i 
uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, 
Dzień Sportu, Jasełka, Mam Talent, 
dyskoteki szkolne, imprezy 
okolicznościowe, obchody świąt 
państwowych, Gminny Konkurs Kolęd.

Liczba imprez: 20
Różna liczba 
uczestników

ZS-P w Młoszowej Rodzice uczniów 
i wychowanków, 
WDK w Młoszowej

Imprezy organizowane 
cyklicznie

Udział w Fecie Rodzinnej z okazji 200-
lecia naszego miasta.

160 ucz. MBP - Okolicznościowo

Zorganizowanie gry miejskiej „.Za 
grabione prawa”. 

45 ucz. MBP Jednorazowo

Zorganizowanie bezpłatnych spektakli 
teatralnych dla dzieci.

2 spektakle-
115 ucz.

MBP cyklicznie

Zorganizowanie imprezy-Narodowe 
czytanie ”Wesela Wyspiańskiego 220 ucz.

MBP cyklicznie

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Dzień Czarnego kota-impreza dla dzieci

13 ucz MBP cyklicznie

Wieczór wróżb i magii dla dzieci 90 ucz. MBP okolicznościowo

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Dzień kundelka

10 ucz. MBP cyklicznie

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Jesienny konkurs z książką w tle

27 ucz. MBP cyklicznie
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Noc w Bibliotece dla dzieci 35 ucz. MBP cyklicznie

Wieczór z duchami 55 ucz. MBP cyklicznie

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Dzień postaci z bajek

14 ucz. MBP cyklicznie

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Książka i Róża

15 ucz. MBP cyklicznie

Spotkania w bibliotece 
w ramach akcji
Dzień Pluszowego Misia

27 ucz. MBP cyklicznie

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Jak nie czytam, jak czytam

50 ucz. MBP cyklicznie

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Dzień głośnego czytania

38 ucz. MBP cyklicznie

Udział w spotkaniu na Herbatce u 
Zieleniewskich - bookkrossing

120 ucz. MBP okolicznościowo

Bal karnawałowy dla dzieci 35 ucz. MBP cyklicznie

Udział w organizacji Dni Trzebini-
Piknik rodzinny. 

120 ucz. MBP okolicznościowo

Różne wystawy – historyczne, 
biograficzne, okolicznościowe, wystawy
rękodzieła itp.- organizowane na 
bieżąco w Holu Gł. Biblioteki 
i w Galerii Pegaz

27 MBP Charakter ciągły

Spotkanie z pisarzem
(Maria Ulatowska i Jacek Skowroński)

1/5 ucz. MBP jednorazowo

Koncert poezji śpiewanej
(Jakub Michalski) 

1/20 ucz. MBP jednorazowo

26



Żywa Biblioteka 40 ucz. MBP

Organizacja imprezy plenerowej pn. 
„Trzebińskie Lato na Polu”, która ma na
celu  aktywizację i integrację członków 
organizacji pozarządowych  z gminy 
Trzebinia . Ze względu na specyfikę 
adresatów pikniku zorganizowany 
został dowóz i odwóz uczestników  z 
wszystkich punktów gminy. 

1 impreza 
800 uczestników 

Urząd Miasta  TCK Działanie ma charakter 
cykliczny – coroczny. 

Umożliwienie mieszkańcom dostępu do 
kultury poprzez organizowane imprezy, 
m..in. :
- Plenerowe wystawienie opery 
„Straszny dwór”,
- XXII Dni Trzebinia,
- Wigilia na Trzebińskim Rynku,
- Koncerty Noworoczne,
- Powiatowy Koncert Kolęd i Pastorałek
w wykonaniu Chórów,
-Świąteczne  Kolędowanie,
- Koncert Marcina Perka i Janusza 
Radka,
- Występy kabaretów,
- Zabawy karnawałowe,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Koncerty jazzowe, bluesowe, 
fortepianowe,
- Imprezy z okazji Dnia Kobiet,
- Powiatowy Bajkowy Festiwal 
Teatralny
- Wielkanocne Spotkanie z Tradycją,
- Spektakle teatralno - muzyczne,
- Obchody rocznicowe Uchwalenia 
Konstytucji 3 maja i 11 Listopada,
- Dni Kultury Chrześcijańskiej,

Liczba imprez – 
476
Ilość uczestników –
49 509

Trzebińskie Centrum Kultury Urząd Miasta w Trzebini
Szkoły
Rady Osiedla
Rady Sołeckie
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Trzebinia
Parafie
Pozostałe organizacje 
pozarządowe
Związek Harcerstwa Polskiego
PMDK w Trzebini

Działania ciągłe w trakcie
realizacji strategii
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- Festiwal Kultury Dziecięcej,
- Festyny z okazji Dnia Matki i Dziecka,
- Koncert Pawła Kukiza,
- Feta „Mamy dzieci – dzieci mamy”
-  Trzebińskie Lato na polu
- Impreza „Trzebinia w PRL”
- Piknik Kawaleryjski,
- Plenerowe Kino Letnie,
- Pikniki sołeckie i osiedlowe,
- Dożynki Powiatowe,
- Piknik w stylu retro „Herbatka u 
Zieleniewskich”,
- Trzebińskie kino na obcasach,
- Seminarium edukacyjne „Profilaktyka 
raka piersi”,
- Wieczór halloween w kinie,
- Spotkania mikołajkowe osiedlowe i 
sołeckie
- Wystawy o różnorodnej tematyce.
Projekcje filmowe w Kinie „Sokół”

34756  widzów w 
kinie

- współorganizacja imprez, rajdów, 
festynów, itp.

Liczba imprez - 17 Trzebińskie Centrum Kultury w 
Trzebini, Rady Osiedlowe, 
Rady Sołeckie, szkoły, 
stowarzyszenia

Urząd Miasta Działania mają charakter 
ciągły  

1.2.5 Rozwój i udostępnienie miejsc
zabaw, sportu, rekreacji i

wypoczynku
/Krótki opis sposobu realizacji

zadania/

TCK, PMDK,
Urząd Miasta

Organizacje pozarządowe,
szkoły, placówki wsparcia

dziennego

Organizacje pozarządowe,
szkoły, placówki wsparcia

dziennego

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

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

PS 1 Trzebinia UKS Trzebinia działania mają charakter 
ciągły, 

Umożliwienie dzieciom nie PS nr 3 Cały rok
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uczęszczającym do przedszkola 
korzystanie z przedszkolnego placu 
zabaw /w godzinach otwarcia 
przedszkola/

Udostępnienie ogrodu przedszkolnego. Dzieci nieobjęte 
wychowaniem 
przedszkolnym

Przedszkole Samorządowe 

Nr 4 w Trzebini

Działania ciągłe

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

Gimnazjum nr 1 w Trzebini / 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Trzebini

Kluby sportowe, grupy taneczne, 
SKS, osoby prywatne

Działania mają charakter 
ciągły.

Plac zabaw – „Radosna szkoła” UM SP3 Charakter ciągły

Opieka nad placem zabaw (utworzonym
w ramach programu „Radosna szkoła”)

Działalność kompleksu boisk „Orlik”

SP 4

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

SP nr 6 Działania maja charakter 
ciągły

udostępnienie mieszkańcom Trzebini 
obiektów sportowych – boiska, bieżnia, 
sala gimnastyczna, siłownia, sala 
rehabilitacyjna

SP 8

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 

-------------- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Czyżówka, Sołtys Wsi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Czyżówce

Działania mają charakter 
ciągły i okolicznościowy
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Rozwoju  Wsi Czyżówka oraz zebrania 
wiejskie

Wykorzystanie terenów wokół szkoły: 
plac zabaw, boiska sportowe.

Społeczność 
szkolna, rodzice, 
dziadkowie

SP w Dulowej Mieszkańcy wsi systematycznie

Udostępnianie placu zabaw dla dzieci 
po zajęcia szkolnych

SP w Lgocie 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

Udostępnianie sali gimnastycznej 
i sal szkolnych na zajęcia sportowe 
i taneczne. Udostępnianie kompleksu 
boisk ORLIK oraz placu zabaw klubom 
sportowym oraz mieszkańcom.

ZS-P w Młoszowej Kluby sportowe, UM, Sołectwo 
Młoszowa

Działania o charakterze 
cyklicznym i 
okolicznościowym

- przygotowanie i udostępnienie 
terenów sportowych do zajęć 
pozalekcyjnych

Liczba miejsc - 6 Urząd Miasta Działania mają charakter 
ciągły  

Zajęcia dla dzieci spędzających ferie i 
wakacje w mieście.

Impreza otwarta MBP cyklicznie

Zorganizowanie gry miejskiej Impreza otwarta MBP jednorazowo

Organizowanie bezpłatnych zabaw i 
spektakli teatralnych dla dzieci

Impreza otwarta MBP dwukrotnie

Lekcje biblioteczne i zajęcia 
warsztatowe dla dzieci

Impreza otwarta MBP cyklicznie

Spotkania w bibliotece dla różnych grup
wiekowych użytkowników

Impreza otwarta MBP cyklicznie

Udział i pomoc w organizacji imprez Impreza otwarta MBP okolicznościowo
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miejskich o charakterze masowym tj. 
Dni Trzebini-Piknik Rodzinny, 
Herbatka u Zieleniewskich, Imprezy z 
okazji obchodów 200 lecia i święta 
naszego miasta, Feta Rodzinna Itp.

 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,
 WDK w Płokach

Działania ciągłe w trakcie
realizacji strategii.

1.2.6 Realizacja projektu systemowego
„Aktywni na start” 

/Krótki opis sposobu realizacji
zadania/

OPS PUP Określić czy działania
mają charakter ciągły,

cykliczny,
jednorazowy,

okolicznościowy itp. 

Od stycznia 2017 r. rozpoczęła się 
realizacja projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, Poddziałanie 9.1.1. na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy  
Gminą Trzebinia a Małopolskim 
Centrum Przedsiębiorczości. 

zrekrutowano 2 
grupy uczestników 
projektu – każda po 
15 osób. 

OPS PUP Realizacja projektu 
potrwa do 30.06.2018
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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. 

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 dodatkowych 
gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 
uczęszczających do przedszkola

2 razy w tygodniu 
30 min
8 dzieci

PS nr 3 Magdalena 
Biedermann- 
nauczyciel z 

W ciągu roku szkolnego
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kwalifikacjami do 
prowadzenia zajęć 
korekcyjnych 

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

ok.45 dzieci Przedszkole Samorządowe 

Nr 4 w Trzebini

Kryta Pływalnia Działania ciągłe w trakcie realizacji 
strategii

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

ilość dzieci 
korzystających z 
gimnastyki 
korekcyjnej I-III – 
23
Ilość uczniów 
korzystających z 
zajęć rehabilitacji 
ruchowej 35
Ilość uczniów 
korzystających z 
zajęć gimnastyki 
korekcyjnej w 
klasach 
integracyjnych 17

ZS Trzebinia  Działania mają charakter ciągły

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 
uczniów szkoły i przedszkola

ok. 50 osób Zespół Szkolno- Przedszkolny w
Czyżówce

----------- Działania ciągłe

Gimnastyka korekcyjna dla uczniów kl. I 
– III uczestniczenie w zajęciach na 
pływalni

3h./ tyg. -  18 osób

1h / tyg. - ok. 120 
osób

SP  w Dulowej nauczyciele cyklicznie

- prowadzenie zajęć korekcyjnych na 
krytej pływalni

Liczba wejść - 
2766

Urząd Miasta Kryta Pływalnia,
Miejski Zarząd 
Nieruchomości

Działania mają charakter ciągły

Organizowanie zajęc gimanstyki 
korekcyjnej

2 h, tygodniowo
liczba uczestników

SP w Płokach
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6

Organizacja zajęć pozalekcyjnym o 
charakterze sportowym.

2.Udział uczniów szkoły w zajęciach 
lekkiej atletyki.

3.Udział uczniów z zawodach 
sportowych.

4.Organizacja wycieczek szkolnych o 
charakterze krajoznawczo-turystycznym.

h/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 10 grupach 
tygodniowo dla 
140 uczestników.  

Urząd Miasta MZN -Kryta 
Pływalnia, służba 
zdrowia 

Zajęcia mają charakter ciągły w 
ramach roku szkolnego. 

Organizacja zajęć korekcyjnych w 
grupach przedszkolnych.

W grupach II – IV 
– 1 godz./tyg.
65 dzieci

ZS-P w Młoszowej Działania o charakterze ciągłym

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. 

ZPiTR w OPS Trzebinia 
- udzielanie porad dotyczących 
problemów osobistych,                              
- prowadzenie terapii indywidualnej i 
rodzinnej,
- udzielanie porad i konsultacji w 
sprawach osobistych młodzieży,

Wizytacje 
środowiskowe 
-1398,

 Porady w 
sytuacjach    
kryzysowych 

OPS /ZPiTR/ Działania ciągłe
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- praca terapeutyczna z rodziną dotkniętą 
problemem alkoholowym,
- udzielanie informacji o możliwościach i 
sposobach leczenia uzależnień,
- działalność profilaktyczno-edukacyjna 
w zakresie uzależnień,
- udzielanie informacji o możliwościach i 
sposobach leczenia zaburzeń 
psychicznych,
-  prowadzenie grupy wsparcia,
- podejmowanie interwencji 
kryzysowych,
- praca terapeutyczna z osobami 
zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami,
- obsługa "Telefonu Zaufania",

(rodziny)  - 122,

 Praca 
terapeutyczna -  
195

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

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

1. Pedagogizacja rodziców: pogadanki 
pracowników PPP     w Chrzanowie 
"Komunikacja interpersonalna" w 
rodzinie, 

2. Pogadanka o cyberprzemocy 
przeprowadzona przez pracownika 
Powiatowej Komendy Policji, 

3. Dyżury pracowników PPP

Uczestniczyło 
około 100 osób

SP nr 6 PPP, Komenda Policji Pogadanki miały jednorazowy 
charakter, dyżury : kilka w ciągu 
roku

Dyżur psychologa. 4 spotkania SP Bolęcin Poradnia  Podczas „ Dni Otwartych” szkoły.
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Psychologiczno - 
Pedagogiczna

Spotkania z psychologiem dla 
zainteresowanych rodziców.

6 PPP w Chrzanowie Pracownicy PPP w 
Chrzanowie

2

Punkt konsultacyjny - dyżur psychologa i 
prawnika

282 osoby Urząd Miasta - Charakter ciągły

Środowisko lokalne oznacza swoisty układ lokalny, zbudowany z przestrzeni terytorialnej, ludzi zamieszkujących tą przestrzeń oraz wzajemnych
powiązań, zależności osób i instytucji. Wzajemności te umożliwiają wewnętrzną integrację w pewną całość, podejmowanie wspólnych działań w
rozwiązywaniu lokalnych problemów, więzi kulturowych oraz psychospołecznych, które łączą całość lub część mieszkańców z daną
strukturą społeczno – gospodarczą. Organizowanie społeczności lokalnej jest metodą budowania społeczeństwa obywatelskiego, polegającą nie 
tylko na aktywizowaniu społeczności lokalnej, ale również na tworzeniu pewnych zasobów, sił i umiejętności, które umacniają społeczność 
lokalną jako podstawową strukturę społeczną zdolną do samodzielnego i funkcjonalnego zaspakajania potrzeb swoich członków. Nadrzędnym 
celem staje się stworzenie wspólnoty poprzez współdziałanie i aktywność wielu sił społecznych. Przede wszystkim kształtowanie postaw 
obywatelskich poprzez ustawiczną edukację świadomych obywateli,a powszechny dostęp do informacji o uprawnieniach, jak również działania 
profilaktyczne, które mają na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w środowisku
lokalnym.
W 2017 roku podejmowano szereg działań w zakresie wspieranie lokalnych przedsięwzięć oraz działalności organizacji pożytku publicznego,
integracji środowiska lokalnego. Podejmowano  również działania profilaktyczne zmierzające do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców i 
wspierania lokalnych inicjatyw twórczych.  Liczne imprezy sportowo – rekreacyjne gromadziły mieszkańców zarówno na imprezach 
ogólnogminnych, sołeckich oraz osiedlowych.    Wspieranie osób utalentowanych, odbywało się na różnych płaszczyznach. W charakterze zajęć 
indywidualnych, kół zainteresowań poszerzających wiedzę i zainteresowania oraz poprzez  różne formy nagradzania.

Szereg działań podejmowanych w gminie sprzyjało promowaniu lokalnej twórczości. Można do nich zaliczyć szereg przedsięwzięć 
koordynowanych przez TCK i podległe mu DK oraz Dwór Zieleniewskich. W  MBP prezentowano dokonania lokalnych twórców.  Warte 
podkreślenia jest działanie łączące promocję z zaszczepianiem tradycji wśród najmłodszych mieszkańców gminy.  Szeroka współpraca w tym 
zakresie pomiędzy szkołami, TCK oraz miejscowymi radami sołeckimi i KGW  wpływa pozytywnie na integracje środowisk lokalnych. 

Systematycznie poszerza się baza obiektów sportowo rekreacyjnych udostępnianiach mieszkańcom gminy Trzebinia.   Zakup sprzętu
medycznego dla ośrodków zdrowia w celu  profesjonalnej, szybkiej diagnozy stanu zdrowia nie może być zrealizowany, ponieważ na terenie
Gminy nie funkcjonują publiczne ośrodki zdrowia.  
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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/wskaź
niki

 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 Określić czy działania mają
charakter ciągły, cykliczny,

jednorazowy,  okolicznościowy
itp. 

W 2017 r. na mocy Porozumienia nr 
5/2017 z dnia 24 marca 2017 roku 
pomiędzy Starostą Powiatu 
Chrzanowskiego a Gminą Trzebinia były 
organizowane prace społecznie użyteczne 
dla osób bezrobotnych, które korzystają 
ze świadczeń pomocy społecznej. 

40 osób 
bezrobotnych. w 
wymiarze 10 godzin
tygodniowo tj. 40 
godzin miesięcznie.

OPS/KIS/ PUP, 9 sołectw, 11 rad
osiedlowych, PKPS, 
Stowarzyszenie Ziemi 
Trzebińskiej COR, 2 
Caritasów, 2 klubów 
sportowych, 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, OPS – 
KIS.

od 01 kwietnia do 30 września 2017 
r.

Wnioskowanie do PUP o zatrudnienie 
stażystów do pracy w przedszkolu w 
ramach różnorodnych projektów 
aktywizacji osób bezrobotnych 

1 stażystka z PUP, PS nr 3 PUP Chrzanów 1 osoba  6 miesięcy 

Aktywizacja uczniów: kształtowanie po-
staw prospołecznych, wolontariatu. Wy-
równywanie szans edukacyjnych, opieka 
nad uczniami zdolnymi. Integracja mło-
dzieży z niepełnosprawnością intelektual-
na, zagrożonych niedostosowaniem spo-

Liczba osób i 
rodzin objętych 
pomocą: cała 
społeczność szkolna

OPS SP nr 5, UM, poradnia
psychologiczno-
pedagogiczna, 
Powiatowy Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej, PCPR, 

Działania o charakterze ciągłym
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łecznym, dysfunkcyjnych. Prowadzenie 
działalności diagnostycznej, doradczej, 
socjoterapii, pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej, poradnictwa edukacyjno-za-
wodowego, kierowanie do specjalistów, 
stosowanie profilaktyki integralnej i spe-
cyficznej. Angażowanie rodziców w życie
placówki. 

Staż asystenta nauczyciela 1 PUP w Chrzanowie PUP jednorazowy

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. 

Punkt Aktywności Społecznej. 182 porad 
indywidualnych, z 
których skorzystało 
96 osób.

OPS /KIS/ Działania ciągłe. 

2.1.3. Organizowanie robót publicznych
/Krótki opis sposobu realizacji

zadania/

Liczba
zaangażowanyc
h pracodawców,

liczba
uczestników,

liczba
zorganizowanyc
h robót w ciągu

roku

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

jednorazowy,  okolicznościowy
itp.
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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.

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 2017

W 2017 r. na mocy Porozumienia nr 
5/2017 z dnia 24 marca 2017 roku 
pomiędzy Starostą Powiatu 
Chrzanowskiego a Gminą Trzebinia były 
organizowane prace społecznie użyteczne 
dla osób bezrobotnych, które korzystają 
ze świadczeń pomocy społecznej. 

40 osób 
bezrobotnych. w 
wymiarze 10 godzin
tygodniowo tj. 40 
godzin miesięcznie.

OPS/KIS/ PUP, 9 sołectw, 11 rad
osiedlowych, PKPS, 
Stowarzyszenie Ziemi 
Trzebińskiej COR, 2 
Caritasów, 2 klubów 
sportowych, 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, OPS – 
KIS.

od 01 kwietnia do 30 września 2017 
r.

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.

 Klub Integracji Społecznej w Trzebini, 
działający w strukturze Zespołu 
Profilaktyki i  Terapii  Rodzin Ośrodka 
Pomocy Społecznej, rozpoczął swoją 
działalność w maju 2007 r. 
Zajęcia organizowane w KIS mają 
charakter terapeutyczny, zatrudnieniowy i 
samopomocowy. 
Są skierowane przede wszystkim do osób 

1.Projekt „Aktywni 
na start”
2. Aktywna 
integracja.
3. Punkt 
Aktywności 
Społecznej.  
potrzeb.
4.  Koordynacja 

OPS /KIS/ - Ochotniczym 
Hufcem Pracy,
- Powiatowym 
Urzędem Pracy,
- Miejską Biblioteką 
Publiczną w Trzebini.

Działania ciągłe
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określonych przepisami ustawy o 
zatrudnieniu socjalnym

działania OPS w 
zakresie organizacji
prac społecznie 
użytecznych,
5. Pracownicy 
udzielili 182 porad 
indywidualnych, z 
których skorzystało 
96 osób.
6.Kontynuowano 
spotkania w ramach
Punktu Aktywności 
Seniora. W tym 
okresie odbyło się 
45 spotkań, w 
których średnio 
uczestniczyło 8 
osób. Dla seniorów 
zorganizowano 2 
wycieczki: do  
Ośrodka edukacji 
ekologiczno – 
geologicznej w 
Jaworznie oraz 
Inwałdu i 
Goczałkowic 
Zdroju.

Indywidualne szkolenia w zakresie 
obsługi komputera i korzystania 
z Internetu

17 ucz. MBP Charakter ciągły

Pomoc w pisaniu CV i listów 
motywacyjnych, pomoc w poszukiwaniu 
pracy i  informacji 
w Internecie

W miarę potrzeby 
poszczególnych 
użytkowników

MBP Charakter ciągły
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2.1.6. Realizacja projektu  „Aktywni na
start” 

/Krótki opis sposobu realizacji
zadania/

Liczba
uczestników

projektu

OPS ( KIS) PUP Do 2015 roku

Od stycznia 2017 r. rozpoczęła się 
realizacja projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, Poddziałanie 9.1.1. na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy  
Gminą Trzebinia a Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości. 

2 grupy 
uczestników 
projektu – każda po 
15 osób.

OPS/KIS/ PUP do 30.06.2018 r
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Cel operacyjny 2.2

 Wzmocnienie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu z uwzględnieniem rodzin problemowych

Nr
zadania

Rodzaj zadania mierniki/wskaź
niki

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji

2.2.1 Wzmocnienie trwałości rodziny i
przeciwdziałanie pogłębianiu się

jej dezorganizacji  - realizacja
Gminnego Programu Wspierania

Rodziny
/Krótki opis sposobu realizacji zada-

nia/

Liczba osób i
rodzin objętych

pomocą:

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

jednorazowy,
okolicznościowy itp.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny jest corocznie 
przedstawiane Radzie Miasta Trzebinia .

OPS Program na lata 2017-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej został 
wyznaczony jako jednostka organizacyjna
gminy do realizacji zadań wynikających z 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2017 poz. 697 ze 
zm.).
W ramach realizacji zadania Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Trzebini zatrudniał na
podstawie umowy o pracę (zadaniowy 
czasu pracy) trzech asystentów rodzin.

Skorzystało z 
wsparcia asystenta 
47 rodzin

OPS Działania ciagłe

Utrzymywanie ścisłego kontaktu z przed-
stawicielami Sądu, Kuratorami Zawodo-
wymi i społecznymi 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.
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Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich 
funkcji wychowawczych i opiekuńczych
Pedagogizacja rodziców – warsztaty nt. 
dojrzałości szkolnej, rozwoju mowy; po-
gadanki, opieka kuratorów sądowych i 
asystentów rodziny,  organizacja akcji 
charytatywnych, realizacja programów 
profilaktycznych:, „Magiczne kryształy”.

Liczba osób i 
rodzin objętych 
pomocą: około 22 
rodzin

PS 1 Trzebinia OPS Trzebinia , 
Policja, Sąd 
Rodzinny, Parafia, 
PPP

Działania ciągłe

26 uczniów objętych szczególna opieką 
wychowawczą ze względu na sytuacje 
kryzysowe w rodzinie

Liczba osób i 
rodzin objętych 
pomocą:

26 uczniów w tym 
troje dzieci z 
Niebieską Kartą,

OPS Trzebinia, Gimnazjum nr 1 w 
Trzebini / Szkoła Podstawowa nr 3 w
Trzebini

PPP w Chrzanowie,

 PCPR w Chrzanowie

Działania mają charakter ciągły 
oraz w miarę potrzeb.

Szczególna opieka pedagoga szkolnego 
nad rodzinami uczniów, wymagającymi 
wsparcia materialnego ale także pomocy 
w realizacji funkcji opiekuńczo wycho-
wawczych poprzez udzielanie porad, wi-
zyty w domu, kierowanie rodzin do in-
nych instytucji po porady i pomoc)

17 rodzin objętych 
pomocą

SP 6 Działania mają charakter ciągly

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

1/ 260 uczestników
 4/ 64 uczestników

SP Bolęcin - Działanie coroczne.

Aktywizacja uczniów, kształtowanie 
postaw prospołecznych, wyrównywanie 
szans edukacyjnych, opieka nad uczniami 
zdolnymi, uczniami z trudnościami w 
nauce, zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym, diagnoza. Prowadzenie 
działalności doradczej, socjoterapii, 
kierowanie do specjalistów. Angażowanie

ZS-P w Młoszowej UM, PPP Rok szkolny 2016/2017
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rodziców w życie placówki.

Działania oparte o Strategię Pracy z 
Rodziną i Dzieckiem  PWD Świetlica 
„PLUS” (Hasło przewodnie na rok 2017 –
„Rodzina bez przemocy”:
1)działalność informacyjna:
- Artykuł w gazetce „Plus z Rodziną”  nt. 
„Przemoc wobec dziecka”.
- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Zjawisko 
przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz 
sposoby radzenia sobie z tym 
problemem”.
- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Wpływ przemocy 
w rodzinie na rozwój i zachowanie 
dziecka”.
- Akcja profilaktyczna „Co zamiast 
klapsa?”

- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Formy przemocy 
w rodzinie”.
- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Wpływ przemocy 
na rozwój dziecka”. 
2)Spotkania indywidualne      z rodzicami – 
konsultacje wychowawcze, rozmowy 
pedagogizujące.
3) Okazjonalne spotkania dla dzieci i ich 
rodzin
 - zajęcia warsztatowe „Rodzinne 
przygotowanie do świąt”.
- Przedstawienie „Witaj lato”,
- Spotkanie integracyjne „Spotkanie z 

Liczba odbiorców  
- 125 rodzin

20 egzemplarzy 
gazetki

20 ulotek

20 ulotek
Liczba odbiorców 
– 15 rodzin

Liczba odbiorców 
– 40 uczestników

Liczba odbiorców 
– 50 uczestników

Liczba odbiorców 
– 125 rodzin

Liczba 
uczestniczących 
rodzin – 10

PWD Świetlica „PLUS”
 

Zadanie ciągłe

Zadanie cykliczne – styczeń 
2017
 
 
Zadanie cykliczne – maj 2017
 

Zadanie cykliczne – wrzesień 
2017

 
Zadanie cykliczne – listopad 
2017 
 
 
Zadanie cykliczne
 
 
 
Zadanie cykliczne

Zadanie ciągłe

 
Zadanie cykliczne – marzec 
2017
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tradycją”,
- Spotkanie integracyjne „Święta, 
święta…”
- Noworoczne spotkanie z rodziną.
- Przedstawienie „Specjalnie dla mamy i 
taty”.
4) Włączanie rodziców w życie placówki: 
- grupowy udział w imprezie Wigilia na 
Trzebińskim Rynku,
 
- pomoc w przygotowaniu zabawy 
„Świetlicowe grillowanie z okazji Dnia 
Dziecka”,
- pomoc w organizacji happeningu „Witaj 
wiosno”.
5) Zajęcia edukacyjne podejmujące 
wartość życia rodzinnego.

20 uczestników
25 uczestników
 
15 uczestników
 
30 uczestników
 
40 uczestników

 
Liczba rodziców – 
10 

czerwiec 2017
kwiecień 2017
grudzień 2017
styczeń 2017
maj 2017
 Zadanie cykliczne – grudzień 
2017
 czerwiec 2017
 
marzec 2017
 
 Zadanie ciągłe 

Udział pedagoga szkolnego w pracy 
grupy roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego w OPS Trzebinia .

4 rodziny SP4 OPS

Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich 
funkcji wychowawczych i opiekuńczych
Praca z rodzicami- pogadanki,indywidual-
ne spotkania; opieka kuratorów sądowych
i asystentów rodziny,  organizacja akcji 
charytatywnych, realizacja programów 
profilaktycznych: „Cukierki”, „Magiczne 
kryształy”, „Znajdź właściwe rozwiąza-
nie”.
 Konsultacje z rodzicami mającymi pro-
blemy z wychowaniem swoich dzieci. Po-
moc rodzicom w zabiegach mających na 
celu powrót dzieci do swoich naturalnych 
rodzin.

Liczba osób i 
rodzin objętych 
pomocą: około 185
osób

SP 8 Trzebinia OPS Trzebinia , 
Policja, Sąd 
Rodzinny, Parafia, 
PPP

Działania ciągłe
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Organizowanie prelekcji dla rodziców – 
spotaknia z przedstawicielem Policji oraz 
psychologiem z UŚ w Katowicach.

Spotkania z psychologiem, pedagogiem 
oraz wychowawcą. Bieżące rozwiązywa-
nie sytuacji problemowych. Wsparcie ro-
dziców w funkcji wychowawczej. 

Liczba osób 
objętych pomocą 
15

SP w Płokach 

Szkoła realizuje wybrane zadania 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Liczba osób

i rodzin objętych 
pomocą: 2

Szkoła Podstawowa 

w Psarach

OPS Cały rok, według potrzeb

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,so
łectwa itp.

Określić czy działania mają
charakter ciągły, cykliczny,

jednorazowy,
okolicznościowy itp.

Pomoc w formie
1. Posiłek dla dzieci
2.  Posiłek dla dorosłych
3.  Zasiłek celowy

1. 302 osób
2. 15osób
3. 299 osób

OPS Placówki oświatowe, Działania ciągle.

Finansowanie posiłków dla dzieci które 
pochodzą z rodzin o niskich dochodach

8 Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Trzebini

OPS Cały rok

Dofinansowanie wycieczek, biletów 
wstępu itp.  
Paczka świąteczna- zbiórka produktów 
dla 10 rodzin

Liczba osób 
korzystających z 
wsparcia: około 10 
rodzin  

PS1 Trzebinia OPS, UM, rady 
osiedli, Parafia

Działania cykliczne
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Sporządzanie dla 5 dzieci posiłków 
finansowanych przez OPS, zapewnienie 
tym dzieciom 10- godzinnej  bezpłatnej 
opieki przedszkolnej

5 dzieci PS Nr 3 OPS Trzebinia Cały rok

Dofinansowanie posiłków dla dzieci.  14 dzieci Przedszkole Samorządowe

Nr 4 w Trzebini

OPS Działania ciągłe w trakcie 
realizacji strategii

Uczniowie korzystają z bezpłatnych 
obiadów finansowanych przez OPS 
Trzebinia.

Wypłata stypendiów szkolnych

Udział w akcji „Szlachetna paczka” – 
wytypowanie trzech rodzin, 
zorganizowanie paczki dla jednej rodziny

19 uczniów – I – 
VI

10 uczniów IX-XII

13 uczniów – I – 
VI

7 uczniów IX-XII

4 rodziny

Gimnazjum nr 1 w Trzebini /Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Trzebini

OPS Trzebinia, UM 
Trzebinia, TCA, 
Fundacja Wiosna

Dożywianie ma charakter ciągły,

a stypendia cykliczny.

 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" 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

Około 60 osób SP 6 Niektóre działania miały 
charakter jednorazowy jak 
akcja , inne ciągły lub 
okolicznościowy
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 obiady dla uczniów, opłacane przez 
OPS

 pomoc Caritasu, działającego przy 
parafii w Sierszy- przybory szkolne

Dofinansowanie wycieczek, biletów 
wstępu itp.  
Paczka świąteczna- zbiórka produktów 
dla 19 rodzin
Akcja „Szlachetna Paczka” - zgłoszenie 
do akcji 20 rodzin
Dofinansowanie wycieczek od stowarzy-
szenia „Bona Fide”.

Liczba osób 
korzystających z 
wsparcia: około 67 
osób  

SP 8 Trzebinia OPS, UM, rady 
osiedli, Parafia

Działania cykliczne

Darmowe posiłku z OPS- dożywiani,
Dofinansowanie do „Zielonej Szkoły.

3 os.
28

Zespół Szkolno- Przedszkolny w 
Czyżówce

---------- Działania ciągłe
Działanie jednorazowe

Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin z 
trudną sytuacją finansową celem 
zabezpieczenia ich podstawowych 
potrzeb, realizacja programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania“

Szkolna stołówka wydaje posiłki 
dzieciom objętych programem

Liczba osób 
korzystających 

z wsparcia: 13

Szkoła Podstawowa

w Psarach.

OPS Cały rok, według potrzeb

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

stypendia socjalne 
– 5 uczniów
obiady – 10 
uczniów
przedszkole - 6

ZS-P w Młoszowej UM, OPS Rok szkolny 2016/2017

Parafialny Zespół Caritas 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 

        1270 
świadczeniobior
ców, około 80 
ton żywności 

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

Pomoc udzielana potrzebującym 
na charakter ciągły 
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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

Oddział Miejsko-
Gminny w Trzebini 

2.2.3 Poszerzenie dostępności usług
psychologiczno – pedagogicznych,

w tym punkty konsultacyjne i
prowadzenie telefonu zaufania
/Krótki opis sposobu realizacji

zadania/

Liczba
zaangażowanyc

h  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.

ZPiTR w OPS Trzebinia 
- udzielanie porad dotyczących 
problemów osobistych,                              
- prowadzenie terapii indywidualnej i 
rodzinnej,
- udzielanie porad i konsultacji w 
sprawach osobistych młodzieży,
- praca terapeutyczna z rodziną dotkniętą 
problemem alkoholowym,
- udzielanie informacji o możliwościach i 
sposobach leczenia uzależnień,
- działalność profilaktyczno-edukacyjna w
zakresie uzależnień,
- udzielanie informacji o możliwościach i 
sposobach leczenia zaburzeń 
psychicznych,

Wizytacje 
środowiskowe 
-1398,

 Porady w 
sytuacjach    
kryzysowych 
(rodziny)  - 122,

 Praca 
terapeutyczna -  
195

OPS /ZPiTR/ Działania ciągłe
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-  prowadzenie grupy wsparcia,
- podejmowanie interwencji kryzysowych,
- praca terapeutyczna z osobami 
zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami,
- obsługa "Telefonu Zaufania",

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 1 Trzebinia Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna, 

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

Współpraca z PPP w Chrzanowie, POIK 
w Chrzanowie  – diagnoza trudności 
dydaktyczno-wychowawczych, 
organizacja szkoleń i konsultacji dla 
rodziców wspierających realizację funkcji
wychowawczych

24 Gimnazjum nr 1 w Trzebini / Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Trzebini

Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w 
Chrzanowie, 
Powiatowy Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej 
w Chrzanowie

Działania mają charakter 
cykliczny

Posiłki finansowane w ramach programu 
wsparcia dziecka i rodziny

43 obiady SP 3 OPS Działania cykliczne

1. Zorganizowanie spotkań dla rodziców 
kl. I-VI z pedagogiem szkolnym  w 
ramach Dni Otwartych Szkoły –. 
Rozmowy indywidualne z rodzicami   w 

5 spotkań  w 
ramach 
pedagogizacji 

SP4 Szkoły, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

Działania cykliczne
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czasie dyżurów pedagoga szkolnego w 
Dni Otwarte Szkoły.

2. Konferencja dla rodziców wszystkich 
uczniów prowadzona przez pracownika 
PPP  w Chrzanowie 

3.Systematyczna współpraca z PPP w 
Chrzanowie  – kierowanie uczniów na 
badania prowadzenie działalności 
informacyjnej dla uczniów    i rodziców 
oraz pisanie opinii o uczniach.

4.Konsultacje i porady pedagoga 
szkolnego dla rodziców w ramach spotkań
w Dni Otwarte oraz wedle zapotrzebowań
rodziców / prawnych opiekunów.

rodziców

90 osób.

3 uczniów, 

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 

SP 8 Trzebinia Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna, OPS, 
PCPR

Działania ciągłe

Konsultacje dla rodziców i uczniów, 
kierowanie do specjalistów, konsultacje z 
psychologiem na terenie szkoły

Słuchacze oraz ich rodzice maja 
możliwość korzystania z  usług 
psychologicznych w OSiW OHP w 
Trzebini

Liczba osób: 35

Liczba osób: 75

UM

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

SP nr 5, Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna, 
Powiatowy Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej

MWK OHP w 
Krakowie

Charakter ciągły

Charakter ciągły

1. Szkoła organizuje prelekcję we 
współpracy z Poradnią  Psychologiczno 

Liczba 
zaangażowanych

Szkoła Podstawowa w Psarach Poradnia 
Psychologiczno – 

Cały rok, według potrzeb
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pedagogiczną dla rodziców i nauczycieli.

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

instytucji:1 

liczba osób 
udzielających: 2 
korzystających
z porad: uczniowie 
oraz ich rodzice

Pedagogiczna w 
Trzebini

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

2 ZS-P w Młoszowej Działania o charakterze ciągłym 
i okolicznościowym.

Punkt konsultacyjny - dyżur psychologa i 
prawnika

282 osoby Urząd Miasta Charakter ciągły

2.2.4 Rozwój zajęć pozaszkolnych dla
dzieci i młodzieży

umożliwiających realizację
zainteresowań i zagospodarowania

czasu wolnego
/Krótki opis sposobu realizacji

zadania /

 Liczba
zaangażowanyc

h  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.

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 1 Trzebinia ZS Trzebinia, ORE, 
PMDK, 

Działania cykliczne i ciągłe
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Organizowanie dla dzieci 
popołudniowych zajęć dodatkowych- koło
szachowe, taneczne, plastyczne, 
gimnastyka korekcyjna

40 PS n3 TCK Cały rok

Działalność kilkunastu kół zainteresowań 
w szkole oraz zajęć sportowych,

33 wyjazdy 
edukacyjne, w tym 
wycieczek 
kilkudniowych,

5 wyjazdów do 
teatru

Wszyscy 
uczniowie szkoły

Gimnazjum nr 1 w Trzebini / Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Trzebini

Muzea, teatry, instytut
Goethego, uczelnie 
wyższe, biura podróży
itp. 

Działania mają charakter ciągły 

i cykliczny.

Koła przedmiotowe, realizacja projektów 
rozwijających predyspozycje, 
zainteresowania, twórcze myślenie m.in.: 
koła przedmiotowe, informatyczne, 
Odyseja Umysłu, zespół wokalny, 
edukacja czytelnicza, zajęcia sportowe, 
szachowe, robotyka.

17 kół, 
zaangażowanych 
ok 150 uczniów, 
część uczniów 
korzysta z  oferty 
kilku kół 
zainteresowań 
równolegle

SP3 UM
TCK

Charakter ciągły, cykliczny

1.Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę 
oraz zdolności i umiejętności –  koło 
przyrodniczo-ekologiczne, historyczne, 
polonistyczne, przyjaciół biblioteki, 
taneczne, nauka pływaniaZajęcia o 
charakterze sportowo- rekreacyjnym dla 
klas II-VI:   

2.Współpraca z Domem Gromadzkim na 
Wodnej.

 razem 111 
uczniów. 

2 godz. tyg. 28 
uczniów.

SP 4 Charakter ciągły, cykliczny

Na terenie SP nr 5 działają następujące Liczba SP nr 5 UM Charakter ciągły
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koła zainteresowań: dziennikarskie, 
sportowe (piłka nożna, koszykowa, 
siatkowa), turystyki górskiej i regionalnej,
grupa wolontariuszy, artystyczno-
techniczne, języka angielskiego, języka 
niemieckiego oraz koło szachowe, 
teatralno-plastyczne, matematyczne, 
regionalne. Realizowane są również 
zajęcia w ramach projektu Wspieranie 
Kompetencji Kluczowych.

uczestników: 120

 Na terenie szkoły działają harcerze, 
prowadząc grupę zuchową.

 Zajęcia na Orliku i Miasteczku 
Ruchu Drogowego w godz. 
popołudniowych i w weekendy

 zajęcia szachowe, z robotyki i języka 
angielskiego dla chętnych uczniów.

SP 6

Wspieranie dzieci i młodzieży i osób 
utalentowanych:
Powiatowy Festiwal Twórczości 
Integracyjnej
„ Bliżej Siebie”
Gala Osiągnięć Uczniów 
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 SP 8 Trzebinia  przedszkola i szkoły 
integracyjne i 
specjalne, warsztaty 
terapii, Fundacja 
Brata Alberta, PMDK,
MGOKSIR

Działania cykliczne i ciągłe

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

76 uczniów SP Bolęcin - Organizacja kół zainteresowań 
co roku w zależności od potrzeb 
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Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, ok. 100 os. Zespół Szkolno- Przedszkolny w 
Czyżówce

------------ Działania ciągłe

Uczestniczenie uczniów w różnorodnej 
ofercie szkoły: koła zainteresowań, 
konsultacjach.

130 SP w Dulowej - W sposób ciągły

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz 
kół zainteresowań – realizowane zgodnie 
z zapotrzebowaniem i zainteresowaniami 
uczniów.

SP w Lgocie W sposób ciągły

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

Liczba uczniów 
korzystających - 15
Liczba zajęć - 1

SP w Myślachowicach

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

Pomoc w zadaniach domowych 
i przygotowaniu do lekcji szkolnych

W ramach potrzeb 
młodych 
użytkowników

MBP Charakter ciągły

Spotkania w Bibliotece w ramach akcji
Dzień Czarnego Kota-
Impreza dla dzieci

13 ucz. MBP cyklicznie

Zorganizowanie imprezy-Narodowe 
Czytanie „Wesela Stanisława 
Wyspiańskiego”

220 ucz. MBP cyklicznie

Organizowanie spektakli teatralnych dla 
dzieci (udział dzieci bezpłatny)

2 spektakle, 115 
ucz.

MBP dwukrotnie
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Wieczór Wróżb i Magii – impreza dla 
dzieci

90 ucz. MBP cyklicznie

Spotkania w Bibliotece w ramach akcji 
Dzień Kundelka

10 ucz. MBP cyklicznie

Spotkania w Bibliotece w ramach akcji 
Jesienny konkurs 
z książką w tle

27 ucz MBP cyklicznie

Noc w Bibliotece dla dzieci 35 ucz. MBP cyklicznie

Wieczór z Duchami 55 ucz. MBP cyklicznie

Spotkania w Bibliotece 
w ramach akcji
Dzień Postaci z Bajek

14 ucz. MBP cyklicznie

Spotkania w Bibliotece w ramach akcji
Książka i Róża

15 ucz. MBP cyklicznie

Dzień Pluszowego Misia 
Spotkania w Bibliotece

27 ucz. MBP cyklicznie

Dzień Głośnego Czytania 38 ucz. MBP cyklicznie

Jak nie czytam jak czytam-
Akcja czytelnicza, cykl spotkań

50 ucz. MBP cyklicznie

Bal karnawałowy dla dzieci 35 ucz. MBP cyklicznie

Sportowe zajęcia pozalekcyjne 
stanowiące element oddziaływań 
profilaktyki uzależnień na poziomie 
uniwersalnym                                 

29 osób                   

Urząd Miasta Szkoła Podstawowa    
nr 6 w Trzebini

Charakter ciągły                          

Dom w Gaju prowadzi zajęcia 
psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne i 
dotyczące profilaktyki uzależnień, 

DOM w Gaju –
Liczba 
korzystających ok. 

Urząd Miasta Fundacja DOBRY 
START 

Działania ciągłe, całoroczne

57



edukacyjne i reedukacyjne, artystyczne, 
sportowo-rekreacyjne, integracyjne, 
specjalistyczne poradnictwo 
pedagogiczne.   
                             

62 z różną 
częstotliwością, w 
zależności od dnia

ZHP – zajęcie pozalekcyjne obejmujące 
18 drużyn harcerskich i zuchowych, 
organizacja biwaków, rajdów zlotów, 
spotkań okazjonalnych,  warsztatów, 
kursów. Praca wychowawcza z 
wdrażaniem  harcerskiego systemu 
wartości. 

ZHP 
zagospodarowano 
352 godzin czasu 
pozalekcyjnego dla
dzieci i młodzieży

Urząd Miasta Komenda Hufca 
ZHP w Trzebini 

Działania ciągłe, całoroczne

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.

Z zajęć świetlicy 
korzystało z różną 
częstotliwością 50 
osób

Urząd Miasta Parafia  pw. NSNMP 
w Trzebini-Sierszy

Świetlica w podziemiach 
kościoła działała od 01.01.2017 -
15.12. 2017

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
- teatralne
- plastyczne
- dziennikarskie
- rytmiczne,
- taneczne (balet, zumba, hip-hop),
- sportowe (ju-jitsu, joga, tenis stołowy),

Przeprowadzanych 
jest 88 zajęć 

w których 
uczestniczy 744 
osoby miesięcznie

Trzebińskie Centrum Kultury w 
Trzebini - 

DK „Sokół” w Trzebini,

WDK w Bolęcinie,

WDK w Czyżówce,

WDK w Dulowej,

Dom Gromadzki w Trzebini 
(Wodnej),

WDK w Karniowicach,

WDK w Lgocie,

Zajęcia realizowane głównie w 
okresie IX – VI
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- Klub Bajkoczytacza,
- kulinarne,
- Małego Artysty

Zajęcia organizowane w trakcie ferii 
zimowych i wakacji letnich

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

1) PWD Świetlica „PLUS” w Trzebini 
(cztery placówki: na Osiedlu Gaj 39, na 
Osiedlu Widokowym 21, przy ul. 
Kościuszki 53, przy ul. Styczniowej 47) 
zapewnia dzieciom zagospodarowanie 
czasu wolnego 5 dni, w tygodniu w 
godzinach dostosowanych do potrzeb 
rodziców  W tym prowadzone są:

- zajęcia plastyczne,
- zajęcia edukacyjne,
- zajęcia umuzykalniające,
- gry i zabawy ogólnorozwojowe,
- zajęcia sportowe.

2) Dodatkowo w roku sprawozdawczym 
zrealizowano:
- Projekt edukacyjny „Tydzień z 
dinozaurami”,
- Program edukacyjno-wychowawczy 
„Tradycje i zwyczaje wielkanocne”,
- Projekt „Nasza wioska smerfów”.
- Program edukacyjny „Spotkanie z 
tradycją”.
- Akcję ekologiczną „Nie ma śmieci, są 
surowce”.
- Akcję ekologiczną „Sprzątanie świata – 

440 dzieci 
zapisanych w roku 
sprawozdawczym

21 uczestników
 
21 uczestników
 
15 uczestników 
(grupa młodsza)

20 uczestników
 
30 uczestników
 
30 uczestników

PWD Świetlica „PLUS”

 

Zadanie ciągłe
 
 
 
 
 
luty 2017
 
 
 kwiecień 2017
 
 
czerwiec 2017 
kwiecień 2017
 
 
wrzesień 2017
 
wrzesień 2017
 
 
listopad 2017
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Dzień Ziemi”.
- Akcję dla schroniska „Nasi milusińscy”.
- Program edukacyjny „Mali odkrywcy”,

3) Prowadzone były cykliczne zajęcia i 
programy służące kształtowaniu i 
rozwijaniu zainteresowań w okresie 
wolnym od zajęć szkolnych:
- Ferie 2017 ze Świetlicą „PLUS” – „W 
krainie śniegu i lodu”,
- Wakacje 2016 ze Świetlicą „PLUS” – 
„Trzebinia – moje miasto”.

W sierpniu podopieczni wzięli udział w 
projekcie „Goniąc marzenia…”

4) Podejmowano działania animacyjne:
- happening „To już wiosna”,
- happening z okazji Dnia Dziecka 
„Dzieci rządzą”,
- happening „Za co kocham Trzebinię”,
- happening „Dzień życzliwości z Plusem 
– zarażamy życzliwością”.
- happening „Sztuka pozytywnego 
myślenia”.
- happening „Dziecięce pogotowie 
świątecznych życzeń”.
- happening „Zdrowy pokaz mody”.

 
 
25 uczestników
 
25 uczestników

 
102 uczestników
 
 
145 uczestników

101 uczestników

15 uczestników
16 uczestników

10 uczestników

18 uczestników 
30 uczestników
60 uczestników
30 uczestników 

Schronisko dla 
zwierząt „Animals” w
Oświęcimiu

ZKKM Chrzanów, 
ZKKM Chrzanów
 

Fundacja Pomocy 
Dzieciom Polskim 
(Holandia) 

czerwiec 2017
 
 
Zadanie okresowe – 
styczeń/ luty 2017
 
Zadanie okresowe – 
czerwiec/lipiec/sierpień 2017
 
 
sierpień 2017
 
marzec 2017
czerwiec 2017
 
lipiec 2017
 
listopad 2017
 
marzec 2017
 
zadanie cykliczne kwiecień 
2017, grudzień 2017
 
kwiecień 2017

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.

Wspieranie dzieci i młodzieży i osób PS  1 Trzebinia ZS Trzebinia, ORE, działania mają charakter ciągły, 
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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

PMDK,

Stypendia Burmistrza w kategoriach: 
nauka, sport, uzdolnienia artystyczne

29 uczniów Urząd Miasta Cyklicznie, 1 raz w roku

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

24 Przedszkole Samorządowe nr 2
 w Trzebini

Dom Kultury Cały Rok

Przygotowywanie dzieci do różnorodnych 
konkursów i występów artystycznych i 
wiedzowych

50 PS nr 3 DK, Przedszkola, 
szkoły i inne  
instytucje w kraju

ciągły

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 
realizacji strategii

Wspieranie utalentowanych dzieci. 
Promocja talentów dzieci poprzez ich 
udział w konkursach o zasięgu 
przedszkolnym, gminnym, wojewódzkim 
itp.

15-20 PS Bolęcin

 Typowanie uczniów do stypendiów 

i wyjazdów zagranicznych 
sponsorowanych przez zakład „Górka 
Cement”,

12

6

Gimnazjum nr 1 w Trzebini / Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Trzebini

„Górka Cement”, 
Urząd Miasta 
Trzebinia

Działania mają charakter ciągły 
i cykliczny.
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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 

2

55

55

1.Przygotowywanie uczniów uzdolnionych
do konkursów przedmiotowych, 
artystycznych i sportowych 

2.Organizacja konkursów 
wewnątrzszkolnych 

Zorganizowanie zajęć dodatkowych 
pozalekcyjnych i kół zainteresowań 

łącznie 414 osób.

łącznie 10 
konkursów.

10 rodzajów zajęć.

SP4 Szkoła, domy kultury 
kluby sportowe , 
Urząd Miasta

Działania mają charakter ciągły 

Uczestnictwo młodzieży w kołach 
zainteresowań, olimpiadach 
przedmiotowych, konkursach, projektach.

Liczba 
uczestników: 65

SP nr 5 Klub Sportowy 
Opoka, Szkolny 
Związek Sportowy w 
Trzebini, TCK w 
Trzebini, UM

Działalność ciągła

 Działalność kół przedmiotowych, 
przygotowywanie dzieci do 
konkursów przez nauczycieli

 udział wielu uczniów w konkursach 
przedmiotowych , artystycznych i 
sportowych

 realizacja projektu unijnego: " 
Wspieranie kompetencji kluczowych 
w szkołach podstawowych i 

Około 90 osób SP 6 Działania miały charakter ciągły
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gimnazjach..."
 nagradzanie zwycięzców na apelach 

SU, konkurs dla uczniów najbardziej 
zaangażowanych , najbardziej 
utalentowanych- nagrodą była 
bezpłatna wycieczka na koniec roku 
szkolnego.

 promowanie sukcesów na stronie 
internetowej szkoły i szkolnym 
Facebooku 

Wspieranie dzieci i młodzieży i osób 
utalentowanych:
Powiatowy Festiwal Twórczości 
Integracyjnej
„ Bliżej Siebie”
Gala Osiągnięć Uczniów.

Wszyscy 
uczniowie

SP 8 Trzebinia Szkoły, Domy 
Kultury, kluby 
sportowe

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

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych 
matematycznie
Organizacja licznych konkursów
 i przygotowywanie go konkursów 
zewnętrznych- gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich.

1/12 uczniów

12 konkursów/ 48 
uczestników 

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

Udział w konkursach i zawodach. Złożenie
wniosków i uzyskanie przez uczniów 
stypendiów Gminy Trzebini, tutoring 
rozwojowy i naukowy

9 os.

20

Zespół Szkolno- Przedszkolny w 
Czyżówce

---------------- Działania okolicznościowe

Działania ciągłe

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

70 SP w Dulowej - cyklicznie

Udział w zajęciach rozwijających 
zdolności i zainteresowania, 

100 SP w Lgocie Systematycznie w ciągu roku
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przygotowanie i udział w konkursach, 
prezentacja podczas uroczystości 
szkolnych

Wspieranie utalentowanych dzieci i 
młodzieży

Liczba 
uczestników - 16
Liczba zajęć - 2

SP w Myślachowicach

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 projekt 
:Wzmacnianie kompetencji w gimnazjach i
szkołach podstawowych gminy Trzebinia”;

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.

Zajęcia pozaszkolne umożliwiające 
realizację zainteresowań i 
zagospodarowanie czasu wolnego:
zajęcia szachowe,
ZUMBA
zajęcia taneczne
zajęcia plastyczne – Arteterapia
Klub Czytusia
zajęcia sportowe
Koło Plastyczno - Techniczne
Koło Matematyczne
zajęcia rozwijające w kl. II – III
Wnioski o stypendia szkolne dla zdolnych 

84 uczniów
47 wychowanków

stypendia szkolne 
– 3 uczniów

ZS-P w Młoszowej Działania ciągłe, całoroczne
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uczniów..

przyznano stypendia sportowe oraz 
nagrody za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym 

Liczba osób - 93 Urząd Miasta Działania mają charakter ciągły  

Umożliwienie i zachęta do udziału 
w konkursach internetowych

67 ucz. MBP Charakter ciągły

Organizacja warsztatów plastycznych 
i wystaw prac dzieci i młodzieży, 
współpraca w tym zakresie ze szkołami w 
całym regionie.

46 warsztatów, 
z udziałem 505 
dzieci.
Udział w projekcie 
(zajęcia cykliczne-
399 godzin) -998 
uczestników, 12 
Lekcji 
bibliotecznych dla 
317 dzieci

MBP Charakter ciągły

Wsparcie dotacją realizacji zadania „Mali 
Erudyci” w ramach Małopolskiego 
Uniwersytety dla Dzieci. Zajęcia 
edukacyjne dla uzdolnionych dzieci z 
wykładowcami akademickimi.  

50 uczestników Fundacja Małopolski Uniwersytet dla
Dzieci 

Urząd Miasta Działanie jednorazowe 

Wspieranie utalentowanych dzieci i 
młodzieży poprzez organizację turniejów, 
festiwali, konkursów m. in. :
XXII Międzynarodowy Turniej Młodych 
Talentów w Szachach Aktywnych,
XI Gminny Koncert Karaoke,
Powiatowy Bajkowy Festiwal Teatralny,
Koncert Wiosenny PSM I stopnia w 
Chrzanowie i Krzeszowicach,
Konkurs Piosenki „Młoszowskie Nutki”
Koncert „Jesień w sztuce”

Liczba imprez – 30
Liczba osób 3299

Trzebińskie Centrum Kultury w 
Trzebini

UKS „Hetman 
Koronny” Trzebinia

Działania ciągłe w trakcie 
realizacji strategii.
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Konkurs plastyczny na kartkę Wielkanocną
i Bożonarodzeniową

Przegląd Form Muzycznych SIXART
XIV Gminny Konkurs Muzyczny 
„Najpiękniejsza polska kolęda”,
Konkurs Kolęd i Pastorałek,
„Mikrofon dla wszystkich”,
V Wiosenny Konkurs Recytatorski,
Przegląd Form Muzycznych, Teatralnych, 
Tanecznych,
Międzygminny Konkurs Recytatorski i 
Plastyczny,
III Gminny Konkurs Wokalny dla 
Przedszkolaków,
Małopolski Przegląd Twórczości 
Artystyczne OHP

ZSTU w Trzebini
ZSP PS w Młoszowej

Społeczna Szkoła w Płokach
SP w Psarach
Społeczna Szkoła w Płokach
PMDK w Trzebini

SP w Lgocie

SP w Psarach

OHP w Trzebini

TCK
TCK

TCK
TCK
TCK
TCK

TCK

TCK

TCK

Przygotowywanie wychowanków do 
udziału w  konkursach 

66 podopiecznych PWD Świetlica „PLUS Zadanie okolicznościowe

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.

Stypendia Burmistrza w kategoriach: 
nauka, sport, uzdolnienia artystyczne

29 uczniów Urząd Miasta Cyklicznie, 1 raz w roku

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

wielodzietnych) w wypełnianiu
funkcji wychowawczych i

opiekuńczych (grupy wsparcia,

Liczba osób
uzyskujących
wsparcie, grup
wsparcia  lub

innych

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

Określić czy działania mają
charakter ciągły, cykliczny,

jednorazowy,
okolicznościowy itp.
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szkoły dla rodziców, ulgi dla rodzin
wielodzietnych, prowadzenie

Młodzieżowej 
Grupy Wsparcia)

/Krótki opis sposobu realizacji
zadania /

podejmowanyc
h działań

Grupa edukacyjno-samopomocowa dla 
matek

uczestniczyło 18 
kobiet.

OPS Działania cykliczne

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 rodzinnego
- Promocja zdrowego trybu życia i 
aktywnego wypoczynku całej rodziny

Liczba osób 
uzyskujących 
wsparcie:  ok.80
grup wsparcia: 1

Ilość osób 
uzależniona jest od
bieżących potrzeb

PS 1 Trzebinia PPP Działania okolicznościowe

Wspieranie rodzin w realizacji funkcji 
wychowawczych- poradnictwo, wizyty 
domowe, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji
konfliktowych i kryzysowych, typowanie 
rodzin do projektu „Szlachetna paczka”

40 Gimnazjum nr 1 w Trzebini / Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Trzebini

OPS Trzebinia, UM 
Trzebinia, PPP w 
Chrzanowie, Fundacja
Wiosna, PCPR w 
Chrzanowie

Działania mają charakter ciągły 
i w miarę pojawiających się 
potrzeb

Pedagogizacja rodziców prowadzona 
indywidualnie i grupowo nt. Zagrożeń 
internetowych, uzależnień, pedagogizacja 
rodziców prowadzona w ramach spotkań z 

Pedagogizacja 
grupowa 
każdorazowo ok. 
20-120 osób; 

 SP3 PPP 

OPS
cyklicznie
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wychowawcą klasy, konsultacje i porady z 
udziałem pedagoga szkolnego. Kierowanie
rodziców do odpowiednich specjalistów, 
instytucji pomocowych.

indywidualnie ok.
50 porad 

Poradnictwo dla rodziców, kierowanie na 
konsultacje psychologiczne, diagnozę, 
współpraca z kuratorami sądowymi, 
koordynatorami pieczy zastępczej, 
asystentami rodziny

Słuchacze uczestniczą w Grupie Wsparcia. 
Ich rodzice korzystają 
z pomocy psychologa zatrudnionego 
w OSiW OHP

liczba osób 
uzyskujących 
wsparcie: 27

Liczba osób 
uzyskujących 
wsparcie: 32

SP nr 5

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna, PCPR, 
POIK, Zespół 
Kuratorskiej Służby 
Sądowej, Sąd 
Rodzinny, OPS, OSiW
OHP

Charakter ciągły oraz 
okolicznościowy

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

Działania mają w większości 
charakter ciągły

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 

SP 8 Trzebinia PPP Działania okolicznościowe

68



rodzinie; 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 – 
organizowanie cyklicznych wyjazdów w 
okoliczne tereny. 
Przyznawanie uczniom stypendiów 
socjalnych.  
Regularne spotkania z kuratorami 
sądowymi i asystentami rodzin – 
omówienie problemów związanych z 
demoralizacją. Udział pedagogów i 
psychologa w grupach roboczych ds. 
Niebieskiej karty

Ilość osób 
uzależniona jest od
bieżących potrzeb

Obniżenie lub zwolnienie z opłat na 
wycieczki i inne imprezy szkolne, 
Tutoring rodzinny

ok. 3 os.

ok 100 rodzin

Zespół Szkolno- Przedszkolny w 
Czyżówce Działania ciągłe

Konsultacje i porady pedagoga szkolnego i
wychowawców

20 SP w Lgocie Działania ciągłe

Wspieranie rodzin w realizacji funkcji 
wychowawczych - poradnictwo, wizyty 
domowe, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji
konfliktowych i kryzysowych.

5 rodzin OPS, Kuratorzy sądowi ZS-P w Młoszowej Działania mają w większości 
charakter ciągły
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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. 

Brak danych 
(liczba 
dużych rodzin
– dane w 
OPS)

Urząd Miasta TCK ,

MZN w Trzebini 

Zniżki mają charakter ciągły.  

1) Pomoc rodzinom w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych:

- zapewnienie opieki dzieciom z terenu 
miasta Trzebini, 
- zorganizowanie dożywiania,
- organizowanie pomocy w nauce, 
stwarzanie warunków do odrabiania zadań 
domowych oraz nauki własnej, 
indywidualna praca z dzieckiem nad 
materiałem szkolnym,
- zagospodarowanie czasu wolnego, 
rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i
zajęć sportowych.

2) Paczki Mikołajkowe dla wychowanków.
3) Zorganizowanie dożywiania – 
zapewnienie posiłku dla uczestników zajęć
– tzw. podwieczorku. 

440 dzieci 
zapisanych do 
placówki w roku 
sprawozdawczym

 
 
30 dzieci
 

 
9295 posiłków 
wydanych w roku 
sprawozdawczym 

 

 
PWD Świetlica „PLUS”
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie ciągłe

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.

Remont i podniesienie standardu mieszkań 
socjalnych. 

12 lokali 
socjalnych

UM Działania systematyczne
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Cel operacyjny 2.3

Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy

Nr
zadani

a

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.

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 1 Trzebinia PPP, OPS, Policja, 
Sąd Rodzinny

Działania cykliczne

Realizacja elementów programu 
profilaktycznego zapobiegającego 
nadużywaniu alkoholu w rodzinie 

Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Trzebini

Przedszkole 
Samorządowe
nr 2 w Trzebini

Cały   Rok 
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pt „ Mamo Tato nie Pij”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”- 
ogólnopolski program profilaktyki palenia 
tytoniu, 

Warsztaty profilaktyczne- „Zagrożenia 
współczesnego świata. Odpowiedzialność 
karna nieletnich”

„Hejtowa NIE”

„Rola rodziny we wspieraniu dziecka w 
okresie dorastania”

„Jak sobie radzić z presją grupy”

30

60

90

20

30

Gimnazjum nr 1 w Trzebini / Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Trzebini

UM Trzebinia, Sanepid 
Chrzanów

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

Realizacja warsztatów profilaktycznych: 
Kluczowe umiejętności wieku dorastania, 
Zachowania ryzykowne, realizacja  
projektu: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
realizacja elementów Treningu 
Umiejętności Społecznych, Treningu 
Zastępowania Agresji, Socjoterapii, 
Asertywności, programu przeciwdziałania 
przemocy „Tęcza”
Realizacja programu profilaktycznego 
„Cukierki”, „Magiczne kryształy”- dla 
uczniów klas młodszych

15 programów SP3 GKRPA, Akademia 
Pozytywnej Profilaktyki 
Kraków

Systematycznie, w zależności 
od potrzeb

1.Realizacja programu profilaktycznego 
dla klasy  I„Nie pal przy mnie, proszę”.

2.Zajęcia promujące wartość życia 
rodzinnego realizowane są  w ramach  
zajęć „Wychowanie do życia w 
rodzinie”oraz na zajęciach  lekcyjnych i 
pozalekcyjnych . 3.Spotkania klasowe – 

1. 23 uczniów

2. kl. VI: 14 
uczniów 

SP 4 OPS, Urząd Miasta, 
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rodzice, uczniowie i wychowawca.

4.Zorganizowanie warsztatów dla uczniów
klas III-VI (Akademia Pozytywnej 
Profilaktyki)

5.Zorganizowanie  spotkania (prelekcji) 
dla rodziców uczniów wszystkich klas  na 
temat: „Każde dziecko jest zdolne”.

Zrealizowano następujące programy: 
Trzymaj formę!, Zachowaj trzeźwy umysł,
Znajdź właściwe rozwiązanie.

Realizowano następujące programy 
autorskie:  Sięgnij po zdrowie, nie 
krzywdzę, Mówię Wam, nie warto, 
Sportowy cel życia

Liczba 
zrealizowanych 
programów: 3

Liczba 
zrealizowanych 
programów: 3

SP nr 5

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

UM, SANEPD

MWK OHP w Krakowie

Charakter cykliczny

Działalność cykliczna

 Realizacja programu profilaktycznego
Cukierki, elementów programu 7 
kroków w formie pogadanek dla klas 
starszych, przeprowadzanych przez 
pedagoga, udział w ogólnopolskiej 
akcji: " Zachowaj trzeźwy umysł"

 Udział uczniów w warsztatach 
profilaktycznych, finansowanych 
przez GKRPA- klasy 1-4-Bezpieczne 
postawy i zachowania, klasy 6-7 
Narkotyki , dopalacze.

 Realizacja tematyki profilaktycznej w 
ramach godzin wychowawczych w 
klasach 4-6

3 GKRPA, SP nr 6 Działania miały charakter 
jednorazowy

"Nie pal przy mnie proszę!", "Znajdź 
właściwe rozwiązanie"

---------- Zespół Szkolno- Przedszkolny w 
Czyżówce

----------- Działania ciągłe

Pogadanki i spotkania w ramach godzin Wszyscy uczniowie SP w Dulowej Pielęgniarka szkolna, cyklicznie
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wychowawczych,
spotkania profilaktyczne.

GKRPA

Realizacja szkolnego programu 
wychowawczo- profilaktycznego

1program SP w Lgocie Systematycznie 

Liczba 
zrealizowanych 
programów - 1

 SP w Myślachowicach

1. Klasowe programy poświęcone tym 
zagadnieniom.

2. Realizacja projektu: Szkoła promująca 
zdrowie”

Liczba 
zrealizowanych 
programów: 5

Szkoła Podstawowa

w Psarach

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”.
Warsztaty na temat : „Jak unikać zachowań
agresywnych, kształtowanie przyjaznych 
postaw” oraz sposoby radzenia sobie w 
konfliktowych sytuacjach”.
Zajęcia wychowawcze dla grup 
przedszkolnych na podstawie bajki 
terapeutycznej „Magiczne słowa” na temat
podstawowych wartości funkcjonowania i 
komunikacji w grupie oraz w kontaktach 
indywidualnych

6 ZS – P w Młoszowej UM, OPS, GKRPA Rok szk. 2016/2017

Gimnazjum nr 1 w Trzebini: 
- „Zniewolony umysł - narkotyki oraz inne
nielegalne substancje”

ZSECH w Trzebini: 

- 11 warsztatów
- 10 szkół
- 1002 uczniów
- 213 rodziców

Urząd Miasta Szkoły Charakter cykliczny
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- „Narkotykowe dylematy”
SP nr 3 w Trzebini: 
- „Rosyjska ruletka-profilaktyka zachowań
ryzykownych związanych z substancjami 
psychoaktywnymi”
SP nr 4 w Trzebini: 
- „Internetowe dylematy-zajęcia z zakresu 
cyberprzemocy, cyberprzestępstwa i 
przemocy rówieśniczej”
SP nr 5 w Trzebini: 
- „Od niewiedzy do świadomego wyboru”
SP nr 6 w Trzebini: 
- „Internetowe dylematy-zajęcia z zakresu 
cyberprzemocy, cyberprzestępstwa i 
przemocy rówieśniczej”
SP w Psarach: 
- „Rosyjska ruletka-profilaktyka zachowań
ryzykownych związanych z substancjami 
psychoaktywnymi”
SP w Młoszowej: 
- „Od niewiedzy do świadomego 
wyboru”(dla rodziców)
SP w Dulowej: 
- „Od niewiedzy do świadomego 
wyboru”(dla rodziców) 
SP w Myślachowicach: 
- „Ciemna strona sieci”,
- „Odkrywamy wirtualny świat”

Podniesienie poziomu wiedzy o zjawisku 
uzależnień -
Spotkania z rodzicami, rodziców z 
pedagogiem , psychologiem, kuratorem 
sądowym. Realizacja treści  związanych z 
uzależnieniami z uczniami na godzinach 
wychowawczych, zajęciach w ramach 

Liczba 
zrealizowanych 
programów 4

SP 8 Trzebinia PPP, OPS, Policja, 
Sąd Rodzinny

Działania cykliczne
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przedmiotu „Wychowane do życia w 
rodzinie”; spotkania indywidualne 
uczniów ze specjalistami (psycholog, 
pedagog).

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 PPP,
- udział w grupach roboczych i 
posiedzeniach Zespołu 
Interdyscyplinarnego
- zgłoszenia do Sądu Rodzinnego o wgląd 
w sytuację rodziny

2.3.2 Organizowanie akcji
informacyjnych dotyczących

współczesnych zagrożeń rodziny
oraz  dzieci i młodzieży (ulotki,
plakaty,  prelekcje, spotkania)
/Krótki opis sposobu realizacji

zadania /

Liczba
przeprowadzony

ch 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.

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

Liczba 
przeprowadzonych 
akcji:2

PS 1 Trzebinia Policja Działania okolicznościowe

Realizacja programu profilaktyki 
antynikotynowej „Czyste powietrze wokół 
nas” oraz Przedszkolnego programu 
profilaktyki 

1 PPIS Chrzanów
PS nr 3

PPIS, 
rodzice

Realizacja cykliczna
Cały rok
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1.Spotkania z policjantem – profilaktyka 
dotycząca zagrożeń dzieci

2.Organizowanie akcji informacyjnych 
dotyczących współczesnych zagrożeń 
rodziny

70 dzieci

Około 60 rodziców

PS Bolęcin KP Trzebinia cykliczny

Warsztaty dla uczniów, nauczycieli

 i rodziców na temat 

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

Gimnazjum nr 1 w Trzebini / Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Trzebin

UM Trzebinia, 
Komisariat Policji 

w Trzebini, PPP 

w Chrzanowie

Działania mają charakter 
cykliczny.

Prelekcje dla rodziców i uczniów m.in 
Bezpieczeństwo w sieci, pedagogizacja w 
czasie spotkań rodziców z wychowawcami
klas, pedagogiem szkolnym – 
indywidualna i grupowa

prelekcja dla uczniów klas starszych dot. 
odpowiedzialności karnej nieletnich

Warsztaty dla uczniów kl.IV – VII dot. 
cyberprzemocy, kl.I –III dot. 
bezpieczeństwa, „Dzień Bezpiecznego 
Internetu”

12 akcji 
pedagogizacja 
grupowa ok. 20-
120 osób 
jednorazowo; 
indywidualnie ok.

50 porad

SP3 Policja
GKRPA

Systematycznie w zależności 
od potrzeb, a niektóre 
działania cyklicznie

1.Akcja informacyjna na temat zagrożeń – SP 4 ZI, OPS
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pogadanki, apele, ulotki  i broszury dla 
uczniów i rodziców.

2.Spotkanie z policjantem wszystkich 
uczniów szkoły na temat bezpieczeństwa 

3. Spotkanie uczniów z policjantem w 
ramach rozmów o przestrzeganiu 
regulaminów szkolnych i właściwego 
zachowania w szkole .

4.Pogadanki profilaktyczne dotyczące 
stosowania przemocy fizycznej i 
psychicznej w ramach godzin do 
dyspozycji wychowawcy.

5.Prelekcje dla rodziców w ramach 
Otwartych Dni Szkoły 

1 spotkanie

1 spotkanie

111 uczniów

raz w miesiącu 

Warsztaty profilaktyczne prowadzone 
przez Ireneusza Brachaczka: 
Cyberprzemoc, Uzależnienia;  gazetka 
tematyczna, warsztaty dla uczniów klas 
pierwszych gimnazjum: Jak radzić sobie z 
presją grupy prowadzone przez 
pracowników poradni psychologiczno-
pedagogicznej, zajęcia warsztatowe: 
Normy i zasady, Konsekwencje zachowań 
ryzykownych, Bezpieczny uczeń, Jak prosić
o pomoc?, Agresja, Stop przemocy w 
szkole

Liczba 
przeprowadzonych 
akcji: 10

SP nr 5 UM, poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna

Działalność ciągła

Organizowanie spotkań edukacyjnych dla  
uczniów i nauczycieli w zakresie  
profilaktyki zachowań ryzykownych: 
uzależnienia od komputera i środków 
psychoaktywnych.

SP 8 Trzebinia Policja Działania okolicznościowe
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Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu
Organizowanie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla dzieci i rodzin
 Pomoc indywidualna i grupowa 
świadczona  przez pedagogów, 
psychologów i terapeutów.
Udział psychologa i młodzieży w gminnej 
debacie nt. uzależnień. 

Liczba 
przeprowadzonych 
akcji:5

Warsztaty dla uczniów i rodziców 
„Trzęsienie danych”

5 Zespół Szkolno- Przedszkolny w 
Czyżówce

---------------- Działania jednorazowe

Pogadanki i spotkania w ramach godzin 
wychowawczych

Wszyscy uczniowie SP w Dulowej Pielęgniarka szkolna, 
GKRPA

cyklicznie

ulotki, plakaty,  prelekcje, spotkania SP w Lgocie Systematycznie 

Liczba 
przeprowadzonych 
akcji - 1

SP w Myślachowicach

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 pedagoga. 

4 ZS-P w Młoszowej Policja Działania okolicznościowe.

1) Działalność informacyjna polegająca na 
dostarczaniu wiedzy z zakresu 
współczesnych zagrożeń życia rodzinnego:

- Artykuł w gazetce „Plus  z Rodziną”  nt. 
„Przemoc wobec dziecka”.

20 egzemplarzy 
gazetki
  

PWD Świetlica „PLUS”
Zadanie cykliczne 
 
styczeń 2017
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- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Zjawisko przemocy
wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby 
radzenia sobie z tym problemem”.
- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Wpływ przemocy 
w rodzinie na rozwój  i zachowanie 
dziecka”.
- Akcja profilaktyczna „Co zamiast 
klapsa?”
- Realizacja programu „Żyjemy bez 
przemocy”.
- Organizacja akcji „Bezpieczne ferie 
zimowe”.
- Organizacja akcji profilaktycznej – 
„Wyruszamy na spotkanie z latem – 
bezpieczne wakacje”.
- Realizacja projektu profilaktycznego 
„Mikołajki z profilaktyką”.
- Realizacja programu profilaktycznego 
„Bezpieczni w sieci”.
- Realizacja programu 
socjoterapeutycznego „Kiedy przychodzi 
Pani Złość”. 
- Realizacja programu profilaktycznego 
„Wpływ przemocy na rozwój dziecka”.

20 ulotek
  
20 ulotek
  
15 rodzin
 
23 uczestników
 
102 uczestników
 
145 uczestników
 21 uczestników
 
48 uczestników

 
40 uczestników
 
40 uczestników

maj 2017

wrzesień 2017

listopad 2017
 październik 2017 – listopad 
2017
luty 2017
 
czerwiec 2017
grudzień 2017
 marzec 2017, kwiecień 2017
  
marzec 2017
 
 
październik 2017

 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

7 akcji SP6 Działania mają charakter 
okolicznościowy, czasami 
ciągły
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z pedagogiem

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 świeżym powietrzu .

Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Trzebini

Cały rok

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.

ZPiTR praca terapeutyczna z osobami 
uzależnionymi 

40 osób OPS/ZPiTR/ Praca ciągła. 

Punkt konsultacyjny punkt konsultacyjny Urząd Miasta Charakter ciągły
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- 282 osób OPS

Poradnia leczenia uzależnień Poradnia leczenia 
uzależnień - 525 
spotkań w ramach 
terapii  
indywidualnych,
47 sesji grupowych

Urząd Miasta NZOZ Charakter ciągły

Udział pedagoga szkolnego 

w spotkaniach Grupy Roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego OPS w Trzebini

oraz spotkaniach w PCPR 

w Chrzanowie w sprawie pieczy zastępczej

3 uczniów - OPS

4 uczniów - PCPR

Gimnazjum nr 1 w Trzebini / Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Trzebini

OPS w Trzebini, PCPR 
Chrzanów

Działania mają charakter 
cykliczny

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

alkoholowym
/Krótki opis sposobu realizacji

zadania /

Liczba
zorganizowanyc
h zajęć, liczba
uczestników w

ciągu roku

Placówki wsparcia dziennego GKRPA, OPS,
Poradnia

Psychologiczno -
Pedagogiczna

Określić czy działania mają
charakter ciągły, cykliczny,

jednorazowy,
okolicznościowy itp.

Dzienny Ośrodek Młodzieżowy w Gaju 62 korzystających Urząd Miasta, OPS Zajęcia realizowane w miarę 
potrzeb

Udział w  projekcie „Rodzina Miśków” 
realizowanym przez Fundację Rozwoju 
Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów
Alkoholowych  na zlecenie Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Projekt realizowany jest w 
ramach Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016 – 2020 

30 uczestników PWD Świetlica „PLUS” Praca ciągła
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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
przeprowadzony

ch akcji
informacyjnych,

liczba
uczestników,

ZI, OPS GKRPA, OPS,
szkoły, służba

zdrowia organizacje
pozarządowe

Określić czy działania mają
charakter ciągły, cykliczny,

jednorazowy,
okolicznościowy itp.

 Z   Zespół przygotował sprawozdanie z 
realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
za rok 2017, na podstawie  zebranych 
informacji od poszczególnych instytucji 
działających na terenie Trzebini i 
przedłożył je Burmistrzowi i Radzie 
Miasta w terminie  do 31 marca 2018 roku.

ZI 

 Z Zorganizowano w 2017 roku szkolenie dla 
pedagogów  zakresu stosowania NK i 
podejmowanych działań w tym zakresie w 
strukturach oświaty. W szkoleniu Pt. 
„Pomoc dziecku krzywdzonemu w 
kontekście pracy z rodziną w obszarze 
pomocy psychologicznej i interwencji. 
Procedura Niebieskiej Karty dla 
pracowników oświaty. Rola i zadania 
pedagogów i psychologów szkolonych”, 

   Uczestniczyło 28 
pedagogów z tereny
miasta i gminy 
Trzebinia.

ZI, GKRPA,

Podniesienie poziomu wiedzy o zjawisku 
przemocy w  rodzinie - Spotkania z 
rodzicami, rodziców z pedagogiem , 
psychologiem
Organizowanie profesjonalnej pomocy 
terapeutycznej i interwencyjnej  dla dzieci 

PS 1 Trzebinia OPS Działania ciągłe.
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z rodzin w których występuje przemoc - 
wizyty w domach rodzinnych ramach 
interwencji z pedagogiem, policją i 
kuratorem,
- skierowania do rodzinnej poradni,

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 

Cały Rok

Podnoszenie świadomości rodziców na 
temat przemocy  w rodzinie oraz 
sposobach jej zapobiegania- informacje o 
lokalnych centrach pomocy rodzinie 
Informowanie rodziców o zapisach 
Konwencji o prawach dziecka i 
konsekwencjach jej nieprzestrzegania, 

- Bieżący kontakt z dzielnicowym, 
informacja na temat ewentualnych sytuacji
niepokojących
- Kontakt z OPS w Trzebini

PS 3 PS nr 3 PPP w Trzebini, 
Komenda Policji

Ciągły lub 
cykliczny, 
bądź jednorazowy
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- Propagowanie wśród rodziców spotkań 
ze specjalistami organizowanych przez 
PPP- „Szkoła dla rodziców”

- zorganizowanie spotkania dla rodziców 
przedszkolaków  z  psychologiem z PPP w 
Trzebini „Jak postępować w sytuacjach 
trudnych wychowawczo. Dyskusja na 
tematy wychowawcze

- systematyczne rozprowadzanie wśród 
rodziców broszurek z artykułami z 
dziedziny wychowania – przedszkolna 
seria „Warto przeczytać”
Organizowanie cyklicznych spotkań dzieci
z policjantami- prelekcje na temat szeroko 
pojętego bezpieczeństwa, uwrażliwianie 
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 osób

PS Bolęcin

Problematyka ta jest podejmowana w 
ramach lekcji WDŻ, WOS i godzin do 
dyspozycji wychowawcy 

Wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Trzebini / Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Trzebini 

Działania ciągłe

Zajęcia warsztatowe dla uczniów: 
Bezpieczny uczeń, Jak prosić o pomoc?, 
Stop agresji w szkole

Liczba   akcji 
informacyjnych: 3 
Liczba 
uczestników: 65

SP nr 5 - Działalność cykliczna

 Wskazywanie zainteresowanym 
miejsc, gdzie na terenie Trzebini moż-
na uzyskać pomoc( gazetka ścienna z 
adresami placówek, zadaniami, dyżu-

250 osób SP nr 6 Działania  w większości maja 
ciągły charakter
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rami pracowników)
 Poruszanie problematyki przemocy 

domowej wśród uczniów, przy okazji 
pogadanek o uzależnieniach, realizo-
wanych przez pedagoga szkolnego i 
wychowawców klas, na lekcjach wy-
chowawczych, przy realizacji progra-
mów profilaktycznych np. o bezpie-
czeństwie, uzależnieniach . 

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 w miarę potrzeb.

SP w Psarach

Problematyka ta jest podejmowana w 
ramach lekcji WDŻ i godzin do dyspozycji
wychowawcy

Wszyscy uczniowie ZS-P w Młoszowej Działania ciągłę

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 

Liczba odbiorców: 
ok. 500 osób

OPS SP 8 Trzebinia Działania ciągłe
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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

Udział pedagoga szkolnego w szkoleniu; 
„Pomoc dziecku krzywdzonemu”

1 szkolenie GKRPA SP3 jednorazowo

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 
interdyscyplinar
-nego, 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.
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ZPiTR prowadzi poradnictwo w sprawach 
przemocy domowej 
1. porady terapeutyczno - wspierające dla 
współuzależniony i ofiar przemocy 
domowe
2. Sprawcy przemocy domowej  

Łącznie 390 rodzin 
otrzymało wsparcie 

1.  74 osoby

2.  54 osoby

OPS/ZPiTR/ Działania ciągłe. 

Zespół Interdyscyplinarny prowadzi, 
szczególnie poprzez funkcjonowanie grup 
roboczych pracę z rodzinami objętymi 
procedurą NK .

Odbyły się cztery 
posiedzenia ZI. 
Powołano 67 
nowych grup 
roboczych w roku 
2017, a łączna ilość
Niebieskich Kart 
prowadzonych w 
2017  roku 
wyniosła – 115szt

ZI

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

W zależności od 
potrzeb

Przedszkole Samorządowe Nr 4

w Trzebini

OPS Działania ciągłe w trakcie 
realizacji strategii

Udział pedagoga szkolnego w spotkaniach 
Grupy Roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego OPS w Trzebini

oraz spotkaniach w PCPR

w Chrzanowie w sprawie pieczy zastępczej

3 uczniów

4 uczniów

Gimnazjum nr 1 w Trzebini / Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Trzebin

OPS Trzebinia, PCPR 
Chrzanów

Działania mają charakter 
cykliczny

Udział w spotkaniach Grupy Roboczej 8 spotkań 

(3 -5 osób)

OPS SP3
Policja
Kuratorzy

w miarę potrzeby

 udział pedagoga w grupach roboczych
 współpraca z instytucjami przy 

rozwiązywaniu problemów rodziny

4spotkania SP 6 Działania dotyczyły 5, w tym 
objęcie pomocą  dzieci z 
rodziny , gdzie była 
stwierdzona przemoc, przez 
okres kilku miesięcy.
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Udział pedagoga szkolnego
w spotkaniach Grupy Roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego OPS w Trzebini

ZS-P w Młoszowej Działania o charakterze 
ciągłym

Uczestnictwo psychologa i pedagogów 
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 10 rodzin

3 spotkania

OPS SP 8 Trzebinia Działania cykliczne

2 grupy wsparcia dla osób uzależnionych i 
ich rodzin oraz dla ofiar przemocy 
domowej

44 osoby Urząd Miasta OPS, Przychodnia w 
Gaju

Charakter ciągły

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.

ZPiTR prowadzi poradnictwo w sprawach 
przemocy domowej 

Sprawcy przemocy domowej 

54 osoby

Rozmowy w ramach procedury NK z 
sprawcami przemocy domowej 

 ilość osób 
przybyłych na 
spotkanie grupy 
roboczej  w 2017 r  
wyniosła  - 64 osób.

ZI Przedstawiciele 
instytucji powołanych w 
skład grup roboczych: 
OPS,Policja, Szkoły, 
Służba zdrowia , 
Kuratorzy itp. 

Rok 2017 

2.3.8 Organizowanie szkoleń dla osób
zajmujących się zjawiskiem

przemocy domowej

Liczba
zorganizowany
szkoleń, liczba

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

sądowi itp.

OPS,GKRPA,
Policja, Sąd,

Oświata, PCPR,

Określić czy działania mają
charakter ciągły, cykliczny,

jednorazowy,
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/Krótki opis sposobu realizacji
zadania/

uczestników kuratorzy sądowi
itp.

okolicznościowy itp.

      Zorganizowano w 2017 roku szkolenie dla  
pedagogów  zakresu stosowania NK i 
podejmowanych działań w tym zakresie w 
strukturach oświaty. W szkoleniu Pt. 
„Pomoc dziecku krzywdzonemu w 
kontekście pracy z rodziną w obszarze 
pomocy psychologicznej i interwencji. 
Procedura Niebieskiej Karty dla 
pracowników oświaty. Rola i zadania 
pedagogów i psychologów szkolonych”, 

U     uczestniczyło 28 
pedagogów z tereny
miasta i gminy 
Trzebinia.

ZI i GKRPA Jednorazowy. 

Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie 
procedury związanej z wprowadzeniem 
niebieskiej karty
Oraz rozpoznawania dziecka 
krzywdzonego

1 PS nr 3 Fundacja ad vocem 
Kraków

jednorazowo

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 przedszkolnego

Liczba dzieci 
objętych wsparcie: 
2

PS 1  Trzebinia Działania okolicznościowe, 
sytuacyjne

Spotkania indywidualne – wsparcie 
psychologa lub pedagoga szkolnego.

Liczba dzieci 
objętych 

SP 8 Trzebinia Działania okolicznościowe, 
sytuacyjne
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W razie zaistnienia przemocy wśród 
uczniów naszej szkoły organizowanie 
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 młodzieży zagrożonej 
demoralizacją, spotkania dyscyplinujące 
oraz pouczające
Działania zgodnie z procedurą niebieskiej 
karty.

wsparciem: 17

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 11 kontroli 
wyjazdowych

48 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 64 osoby Urząd Miasta GKRPA
OPS

Charakter ciągły
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Rodzina jest podstawową komórka społeczną, pełniącą najważniejszą i zasadniczą rolę dla późniejszego życia i funkcjonowania jednostki. Jej 
znacząca rola wymaga otoczenia jej ochroną i wsparciem tak, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje funkcje i obowiązki
wobec członków rodziny. Rodzina współczesna boryka się z szeregiem problemów, z którymi nie zawsze jest w stanie sama sobie poradzić. 
Różnego rodzaju dysfunkcje zaburzają i niszczą klimat życia rodzinnego. Wpływa to destrukcyjnie na pełnienie przez nią funkcji społecznych,
nie pozwala w pełni realizować planów życiowych. Rodzina borykająca się z problemami ma poważne trudności w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych jej członków, szczególnie dotkliwy wpływ ma to na dzieci wychowujące się w tej 
rodzinie. Zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania rodziny wynikają przede wszystkim z bezrobocia, trudności finansowych, niewydolności
wychowawczej, zanikania i zerwania więzi rodzinnych, uzależnienia od środków psychoaktywnych członka rodziny lub doświadczania 
przemocy.
Mając na uwadze zagrożenia jakim poddana jest rodzina i negatywne skutki jakie przynoszą rodzinie, działania społeczne powinny być 
ukierunkowane na wspieranie jednostki, ale też i rodziny jako całości. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny oparte na właściwych relacjach 
gwarantuje zdrowie społeczne. Podejmowane działania muszą być zróżnicowane w zależności od natężenia i rodzaju problemów oraz 
zintegrowane, oparte na współpracy
różnych instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny. W ramach organizacji lokalnego systemu wspierania rodziny w wypełnianiu 
funkcji wychowawczej i opiekuńczej, szkoły i przedszkola podejmowały współpracę z rożnymi instytucjami z terenu gminy oraz nawiązywały 
współprace z organizacjami ponadregionalnymi.  Prowadzono pedagogizację rodziców oraz działalność informacyjną. W dalszym ciągu 
kontynuowane były zajęcia mające na celu wspomożenie rodziców w trudzie wychowania jak np. Grupa Samopomocowa dla matek (OPS) 
pedagogizacja rodziców, Szkoły dla Rodziców .
Mieszkańców korzystali  również z  pomocy psychologicznej  i  prawnej  oferowanej  w OPS, GKRPA, PPP. Na terenie  gminy podejmowano
działania  mające  na  celu  promowanie  zdrowego  stylu  życia  i  aktywnego  wypoczynku.  W  tym  zakresie  aktywny  był  udział  placówek
oświatowych,  które  realizowały  projekty  mające  na  celu  ukazanie  alternatywnych  form  spędzania  czasu  wolnego,  prowadzono  zajęcia
rekreacyjno  –  sportowe.  Kontynuowano  działania  związane  ze  zdrowym  odżywianiem.  W  ramach  promocji  zdrowia  TCK  organizowało
wycieczki  rowerowe,  wyjazdy  na  basen,  które  cieszyły  się  bardzo  dużym  powodzeniem.  Dużym  przedsięwzięciem  w  tym  zakresie  była
organizacja  Rowerowego Rajdu Rodzinnego. Co roku cieszy się on dużą popularnością wśród mieszkańców w różnym wieku, którzy aktywnie i
chętnie w nim uczestniczą.
Do działań z zakresu promowania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku włączały się także rady osiedlowe. Wiele imprez weszło na
stałe do kalendarza imprez rekreacyjnych na terenie Trzebini. 

W 2017 roku realizowano programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania zjawiskom narkomanii i alkoholizmu. Większość z nich
była  koordynowana  przez  GKRPA.  Duża  cześć  programów  była  realizowana  w  szkołach.  W Gminie  jest  realizowany  Gminny  Program
Wspierania Rodziny oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
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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/wskaźniki 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.

Kontynuowano zbiórkę odzieży pod 
hasłem „Akcja szafa” dla osób 
korzystających z różnych form wsparcia 
OPS. 

W akcji wzięło udział 87 
osób.

KIS/ OPS/ Systematycznie 

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

Zorganizowanie wolontariatu na rzecz 
pomocy osobom starszym
Pomoc sąsiedzka

Liczba pozyskanych 
wolontariuszy: 2 
Liczba osób objętych 
wolontariatem: 3

SP nr 5 - Działalność okolicznościowa

Odwiedziny w Domu Pomocy Eden. 10 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 Liczba szkoleń, liczba OPS ROPS, PCPR, służba Określić czy działania mają
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świadczącej pomoc osobom
starszym

/Krótki opis sposobu realizacji
zadania/

uczestników zdrowia, organizacje
pozarządowe

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 
wolontariacie. Ośrodek kierował osoby 
wymagające tej formy pomocy, naliczał 
odpłatność za świadczone usługi i na 
bieżąco sprawował nadzór nad jakością 
usług świadczonych przez PCK. 

PCK Chrzanów OPS Działania ciągłe. 

3.1.4. Utworzenie placówki świadczącej
pielęgnacyjne i opiekuńcze usługi
w ramach opieki  długoterminowej

osób starszych
/Krótki opis sposobu realizacji

zadania/

Rodzaj podjętych
działań

Sektor prywatny Urząd Miasta Do 2018 roku

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 wypożyczenia różnego rodzaju 
sprzętu ortopedyczno- rehabilitacyjnego, w
tym: łóżek na pilota, chodzików, kul itp.

56 osób korzystających Urząd Miasta Stowarzyszenie Malta 
Służba Medyczna

Działanie ma charakter ciągły 

Użyczenie nieodpłatnie pomieszczeń w 
szkole na prowadzoną przez Pomoc 
Maltańską wypożyczalnię sprzętu.

SP4
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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 - 6493
Liczba  zorganizowanych 
zajęć - 148

Urząd Miasta Kryta Pływalnia,
Miejski Zarząd 
Nieruchomości

Działania mają charakter ciągły 

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

487 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 
wolontariacie. Ośrodek kierował osoby 
wymagające tej formy pomocy, naliczał 
odpłatność za świadczone usługi i na 
bieżąco sprawował nadzór nad jakością 
usług świadczonych przez PCK. 

Ilość osób objętych 
usługami opiekuńczymi 
134 
w tym: usługami 
specjalistycznymi 15

PCK, OPS OPS
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Cel operacyjny 3.2

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych

Nr
zadani

a

Rodzaj zadania mierniki/wskaź
niki

 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.

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini 
organizował następujące uroczystości :
1. Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego
2. Jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego

49 par 
14 par

Urząd Miasta okolicznościowe

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.

REINTEGRACJA ZAWODOWA – to 
działania mające na celu odbudowanie i 
podtrzymanie 
u osoby uczestniczącej w zajęciach w 
klubie integracji społecznej zdolności do 
samodzielnego  świadczenia pracy na 
rynku pracy.
Zajęcia w Klubie są prowadzone w formie 
grupowej o charakterze warsztatów 
terapeutycznych 

Pracownicy 
udzielili 182 porad 
indywidualnych, z 
których skorzystało
96 osób.

KIS /OPS/
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i psychoedukacyjnych w oparciu o techniki
aktywizujące: warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy, treningi umiejętności 
społecznych i grupy wsparcia.

Indywidualna pomoc użytkownikom 
w zakresie praktycznych umiejętności 
wyszukiwania informacji w Internecie, 
oraz nieodpłatne udostępnienie materiałów 
edukacyjnych ze szkoleń 
„O finansach w bibliotece” 

75 ucz. MBP Na bieżąco w miarę potrzeby
użytkowników

Uczestnictwo w projekcie: Wolontariat-
pierwsze kroki w karierze, II Powiatowa 
Gra w Superfarmera

Liczba 
uczestników: 48

SP nr 5 UM, Fundacja in gremio 
pro futuro im. Św. Rafała 
Kalinowskiego

Działalność okolicznościowa

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.

Organizowanie indywidualnych szkoleń w 
zakresie obsługi komputera 
i wykorzystania Internetu. 

Indywidualna pomoc w poszukiwaniu 
informacji w Internecie.

Zajęcia z wykorzystaniem komputerów 
i na tabletach dla Seniorów w ramach 
Czwartkowych Spotkań w Bibliotece.

Tydzień z Internetem- Zorganizowanie 
akcji edukacyjnej propagującej 

17 ucz.

W miarę potrzeb 
użytkowników

57 ucz.

20 ucz,

MBP Na bieżąco w miarę potrzeby 
użytkowników
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wykorzystanie Internetu

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.

Wielkanocne Warsztaty Artystyczne, 
Bóżonarodzeniowe Warsztaty Artystyczne,
Tradycje Wielkanocne

Liczba 
uczestników: 70

SP nr 5 Koło Gospodyń w Sierszy, 
DK Willa NOT w Trzebini

Charakter cykliczny

Wystawy twórczości artystycznej twórców
nieprofesjonalnych (indywidualne i 
zbiorowe)

Działalność kółka hobbystek robótek 
ręcznych- spotkania wtorkowe

11 osób wystawiało
swoje prace

24 spotkania/
165 ucz.

MBP cyklicznie

Plener malarski, wystawa  poplenerowa w 
trakcie pikniku w stylu retro „herbatka u 
Zieleniewskich”

Uczestników 
pleneru – 26
Uczestników 
wystawy - 600

Trzebińskie Centrum Kultury Grupa Twórców „Pegaz” Cykliczny

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.

Kontynuowano spotkania w ramach 
Punktu Aktywności Seniora.  Dla seniorów
zorganizowano 2 wycieczki: do  Ośrodka 
edukacji ekologiczno – geologicznej w 
Jaworznie oraz Inwałdu i Goczałkowic 
Zdroju.

W tym okresie 
odbyło się 45 
spotkań, w których 
średnio 
uczestniczyło 8 
osób.

KIS/OPS/ Działania ciągłe

Jubileusz Koła Emerytów i Rencistów
 nr 3, IX Biesiada Górnicza

Liczba podjętych 
działań: 2

SP nr 5 Koło emerytów i 
Rencistów nr 3 w Trzebini

Impreza okolicznościowa
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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

Na terenie gminy działa 7 klubów seniora 
PZERiI koła nr 1,3,6,8,10,11,12 oraz 
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów „Radość”,  których działalność 
jest wspierana dotacją.

Organizacje seniorskie nieodpłatnie 
korzystają z obiektów gminnych 
na spotkania. 

8 dotacji 

15 organizacji 
nieodpłatnie 
korzysta z 
pomieszczeń 

Urząd Miasta PZERiI Oddział 
Rejonowy w Chrzanowie 
koła nr 1,3,6,8,10,11,12 
Stowarzyszenie Emerytów,
Rencistów i 
Inwalidów „Radość”, 

Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów 
„Gwarek” oraz 6 grup 
nieformalnych

Dotacje charakter cykliczny – 
coroczny.

Pomieszczenia charakter ciągły.

Nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w 
domach kultury działających w strukturach
TCK

Liczba organizacji 
- 9

TCK *Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 
Iwalidów koło nr 8 
Bolęcin, *Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów koło nr 12 Dom 
Gromadzki 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 
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Myślachowice,
*Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów koło nr 3 w 
Trzebini 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.

OPS w Trzebini informuje o zakresie 
świadczonych usług poprzez  informacje  
przekazywaną przez swoich pracowników 
bezpośrednio do klientów ,  na stronie 
internetowej i stronie internetowej  UM 
Trzebinia oraz w poprzez informacje i 
artykuły w Regionalnym tygodniku 
Przełom.  

www.trzebinia.nasz
ops.pl/

OPS Działania ciągłe

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

aktywizacja emerytowanych
nauczycieli do pomocy dzieciom z
rodzin zagrożonych wykluczeniem

społecznym

Liczba
zorganizowanyc

h imprez

Organizacje pozarządowe,
szkoły, placówki wsparcia

dziennego

Rady osiedlowe, 
rady sołeckie, OPS,

ZNP

Określić czy działania mają
charakter ciągły, cykliczny,

jednorazowy,
okolicznościowy itp.

101

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTstDqrOfdAhWFjywKHWLFAugQFjAAegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fwww.trzebinia.naszops.pl%2F&usg=AOvVaw2JdYmC5RJ0JDzsEBOtB89S
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTstDqrOfdAhWFjywKHWLFAugQFjAAegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fwww.trzebinia.naszops.pl%2F&usg=AOvVaw2JdYmC5RJ0JDzsEBOtB89S


/Krótki opis sposobu realizacji
zadania/

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

Liczba 
zorganizowanych 
imprez: 3

PS 1 Trzebinia Działania okolicznościowe

Zorganizowanie spotkania 
międzypokoleniowego w przedszkolu z 
okazji Dnia Seniora 
Spotkanie opłatkowe z udziałem rodziców, 
Koła Gospodyń i dzieci przedszkolnych

Jasełka, Dzień Seniora. 2 Przedszkole Samorządowe

Nr 4 w Trzebini

Rady osiedlowe Działania ciągłe w trakcie 
realizacjii strategii

Jasełka, Wielkanocne Warsztaty 
Artystyczne, IX Biesiada Górnicza, 
Bóżonarodzeniowe Warsztaty Artystyczne,
Tradycje Wielkanocne

Liczba 
zorganizowanych 
imprez: 6

SP nr 5 Koło Gospodyń w Sierszy,
DK Willa NOT, Parafia 
Niepokalanego Serca 
NMP, Rada Rodziców

Działalność cykliczna

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

Działania cykliczne i 
okolicznościowe. 

Organizowanie spotkań 
okolicznościowych z udziałem osób 
starszych

6 PS Bolęcin Dzień Babci i Dziadka
Jasełka
Wieczornica z okazji 11 
listopada
Warsztaty
kiermasze

Organizacja spotkań okolicznościowych z 
okazji Dnia Babci i Dziadka, 
Emerytowanych Nauczycieli

7 imprez SP3 cyklicznie
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Prezentacja artystycznego dorobku dzieci 
dla Klubu Rencistów i Emerytów oraz 
środowiska lokalnego np.  Dzień 
Niepodległości, rocznica Konstytucji 3 
Maja, Jasełka 

 w ciągu roku 
4spotkania. 

SP4 Rady osiedlowe, koła 
emerytów

 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 okolicznościowych: 
Rodzinne kolędowanie z kiermaszem 
świątecznym, Dzień Babci i Dziadka; 
Dzień Edukacji Narodowej, Gala 
Osiągnięć Uczniów

Liczba 
zorganizowanych 
imprez: 4

SP 8 Trzebinia Działania okolicznościowe

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

3 imprezy, ok. 200 
os.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w
Czyżówce

-------------------- Działania cykliczne.

Udział w Jasełkach w Dniach nauczyciela, 
Dniach Babi i Dziadka
Współudział w projekcie UNICEFU 
„Wszystkie Kolory Świata”

SP w Lgocie Działania cykliczne

Organizacja spotkań i uroczystości z okazji
Dnia Babci i Dziadka

szkoła – 1
przedszkole - 2

ZS-P w Młoszowej Charakter cykliczny, 
okolicznościowy

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 Działania realizowane w okresie
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wykładów oraz zajęć 
fakultatywnych,wyjazdów na imprezy 
kulturalne oraz wycieczek.
Organizowane są wykłady z zakresu:
medycyny, prawa, biologii, muzyki, 
historii, filmu, psychologii, podróży, savoir
– vivre. medycyny.
  Prowadzone są zajęcia fakultatywne: 
plastyczne, komputerowe, zajęcia na 
basenie, taniec towarzyski, pilates, joga, 
nauka języka angielskiego, niemieckiego i 
rosyjskiego.

Liczba 
uczestniczących   
161 osób

TCK – Trzebiński Uniwersytet 
III Wieku

X – V

Zgodnie z obserwowaną tendencją zmienia się obraz społeczeństwa w Polsce społeczeństwo starzeje się. Powodem takiego stanu rzeczy jest nie 
tylko spadek urodzeń, lecz także wydłużenie się okresu życia ludzkiego. Starzenie się, jako proces ma wymiar biologiczny - obniżenie 
sprawności fizycznej, pogorszenie pracy organizmu; psychiczny – zmiany osobowości, pogorszenie pamięci, trudności w koncentracji uwagi, a 
także społeczny – trudności w przystosowaniu się do pełnienia nowych ról społecznych, poddawanie się stereotypom dotyczącym ograniczeń 
człowieka starszego. Pomimo zmian w strukturze rodzinnej seniorzy w Polsce nadal żyją w rodzinach swych dzieci. Rodziny korzystają z 
pomocy babci, czy dziadka. Problem pojawia się wówczas, gdy starszy człowiek staje się niesprawny i wymaga pomocy i wsparcia ze strony 
najbliższych. Niestety coraz częściej zdarzają się przypadki, że straszy człowiek pozostaje sam z uwagi na m. in. migracje członków rodziny za 
pracą. Wówczas w życiu człowieka starszego ogromnej wagi nabierają banalne sprawy dnia codziennego, z którymi musi się borykać na skutek 
postępującej słabości swojego organizmu. Starość jest okresem trudnym, człowiek musi zostać do niej odpowiednio przygotowany. Znamienną 
rolę w tym procesie odgrywają instytucje wspierające osoby starsze, Kluby Seniora, Uniwersytet III Wieku, koła emerytów i rencistów, 
wolontariusze, znajomi, sąsiedzi, wykwalifikowana kadra pracowników socjalnych oraz dobrze wyedukowane społeczeństwo.  W roku 2017 
wiele działań podejmowanych przez rożne instytucje dotyczyło podniesienia aktywności ludzi starszych , przeciwdziałaniu wykluczeniu 
informatycznemu. Promowano również twórczość seniorów organizując liczne wystawy i imprezy kulturalne. W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
działają  stanowiska komputerowe ze specjalnym oprogramowaniem i dostępem do internetu dla osób z dysfunkcją wzroku. Placówka 
gromadziła    i udostępniała książki mówione dla osób niedowidzących i niewidomych. 
Na terenie gminy seniorzy korzystali z różnych form świadczeń, były to przede wszystkim:
– usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania osoby,
– specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających  z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
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– skierowania do domu pomocy,
– wsparcie finansowe głównie w formie zasiłku celowego specjalnego z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym zakup 

opału i leków,
– pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Ponadto mieszkańcy mogli korzystać z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego funkcjonującej na terenie gminy.
 Zauważalna jest potrzeba zwiększenia działań zmierzających do poprawy i poszerzenia oferty dotyczącej sprawiania opieki nad seniorami, 
osobami w podeszłym wieku szczególnie w formie pomocy stacjonarnej. Nie zrealizowano zadania 3.2.1 Rozwój całodobowych i dziennych 
form wsparcia, w tym tzw. miejsc odciążeniowych oraz 3.1.4.Utworzenie placówki świadczącej pielęgnacyjne i opiekuńcze usługi w ramach 
opieki  długoterminowej osób starszych.
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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
zadani

a

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.

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 ze stowarzyszeniem Muminki-
Pokoleniowy Bieg po Zdrowie

1 impreza 
okolicznościowa 
w roku 
kalendarzowym

Gimnazjum nr 1 w Trzebini / 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Trzebini

Stowarzyszenie 
Muminki

Czerwiec każdego roku

Wsparcie finansowe realizacji projektów:
- „Akademia życia- 2017”,
-„Rozwijamy horyzonty” – prowadzenie 
zajęć grupowych
w świetlicy integracyjnej „Muminki”-2017

Wsparcie 2 
projektów, w 
których brało 
udział 50 osób 
niepełnosprawnyc
h.  

Urząd Miasta Fundacja im. Brata 
Alberta ,
Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 
„MUMINKI”

Działania cykliczne 

4.1.2 Poszerzanie i rozwój usług na rzecz
osób niepełnosprawnych i

Ilość
podjętych

Urząd Miasta OPS, organizacje
pozarządowe,

Określić czy działania mają
charakter ciągły, cykliczny,
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przewlekle chorych, zapewnienie
usług opiekuńczych i

specjalistycznych
/Krótki opis sposobu realizacji

zadania/

działań Urząd Miasta,
AUS,WTZ

jednorazowy,  okolicznościowy
itp.

 Usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami  psychicznymi

8 OPS PCK

Ilość osób objętych usługami 
opiekuńczymi 
w tym: usługami specjalistycznymi

134

15

OPS PCK

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.

Na teranie Gminy Trzebinia Funkcjonuje 
WTZ im. Bł. Brata Alberta , prócz swojej 
działalności statutowej organizują również 
imprezy o charakterze i zasięgu lokalnym 
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 

WTZ im. Bł. Brata Alberta Działania okolicznościowe, 
cykliczne

Kreowanie właściwych postaw 
społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych- zespół działań w 

Ilość podjętych 
działań: imprezy-
2

ZS Trzebinia
PS 1 Trzebinia

PS 1 Trzebinia Działania ciągłe lub okolicznościowe
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ramach kształcenia integracyjnego,
Rozmowy, pogadanki na zajęciach,,
- udział dzieci niepełnosprawnych we 
wszystkich momentach życia przedszkola,
-udział w imprezach integrujących 
środowisko dzieci zdrowych i 
niepełnosprawnych: Powiatowy Festiwal 
Twórczości Integracyjnej „Bliżej Siebie”

inne: wg potrzeb

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 realizacji 
strategii

Kreowanie właściwych postaw 
społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych

PS Bolęcin Cały rok

Współpraca ze stowarzyszeniem Muminki-
Pokoleniowy Bieg po Zdrowie

1 impreza 
okolicznościowa 
w roku 
kalendarzowym

Gimnazjum nr 1 w Trzebini / 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Trzebini

Stowarzyszenie 
Muminki

Czerwiec każdego roku

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

8 uczniów –I – VI

5 uczniów IX-XII

Gimnazjum nr 1 w Trzebini / 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Trzebini

PPP w Chrzanowie, 
UM Trzebinia

Działania te maja charakter ciągły.

Organizacja okolicznościowych  imprez 
integracyjnych, lekcji wychowawczych 
,wycieczek  i spotkań klasowych- 
wyrabianie właściwych postaw 

Systematyczne 
działania 
podejmowane w 
celu integracji 

SP3 Działania podejmowane, 
systematycznie
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społecznych wobec osób chorych, 
słabszych, niepełnosprawnych

zespołów 
klasowych

Współpraca ze stowarzyszenie „Muminki” 
(coroczna wspólna organizacja Pikniku 
Rodzinnego), udział uczniów w pracach 
świetlicy „Muminkowej” (soboty).

SP 4 Organizacje 
pozarządowe

Warsztaty integracyjne i zabawa 
andrzejkowa w Fundacji Brata Alberta, 
przedstawienie Jasełkowe dla 
podopiecznych ZOL w Chrzanowie i  DPS 
w Płazie

Ilość podjętych 
działań: 4

SP nr 5 Fundacja i. Brata 
Alberta w Trzebini, 
DPS w Płazie, ZOL w 
Chrzanowie

Działalność cykliczna

 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, w tym 
opieka nad zaprzyjaźnionymi 
niepełnosprawnymi w ramach 
corocznej akcji: Pomagamy innym

 organizowanie na terenie szkoły zajęć
rewalidacyjnych dla uczniów 
niepełnosprawnych

12

7

5 uczniów

SP 6 Działania mają charakter ciągły

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

1 działania/ 74 
uczestników

SP Bolęcin . Działania coroczne 

Udział uczniów w imprezie charytatywnej 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych w 
Trzebini,
Udział w akcjach charytatywnych 

1

3

Fundacja Energetyk, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Czyżówce

---------------- Maj

Cały rok
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Kreowanie właściwych postaw 
społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych,  
uwrażliwianie uczniów na potrzeby 
niepełnosprawnych. Udział w akcji 
zbierania nakrętek.

ZS-P w Młoszowej Działania o charakterze ciągłym

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, udział w
Pikniku Muzycznym

Ilość podjętych 
działań: imprezy-
3

inne: wg potrzeb

Szkoły, organizacje pozarządowe

SP 8 Trzebinia, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej

OPS, WTZ Działania ciągłe lub okolicznościowe

Wystawa prac uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata 
Alberta w Trzebini 

1 wystawa MBP
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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. 

12 OPS Działania ciągłe

OPS kontynuował  opiekę nad  grupę 
wsparcia dla osób z chorobą Parkinsona. 

1 pracownik socjalny 
Stowarzyszeniem osób 
dotkniętych choroba 
Parkinsona.

OPS Współpraca ciągła

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-porady dla 8 dzieci 
niepełnosprawnych,
-IPET dla wszystkich dzieci 
niepełnosprawnych wraz z planowanymi 
działaniami na rzecz ich rodzin

Liczba udzielonych 
porad, liczba rodzin 
objętych wsparciem: 8 
rodzin

PS 1 Trzebinia Działania ciągłe
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- konsultacje ze specjalistami w 
przedszkolu i w poradniach 
specjalistycznych,

Udzielania wsparcia psychologiczno-
terapeutycznego rodzinom z dziećmi 
niepełnosprawnymi, pomoc w diagnozie,
kierowanie do specjalistycznych 
placówek, prowadzenie terapii 
pedagogicznej

Ok. 50 porad, 10 rodzin 
objętych wsparciem

SP3 PPP, Poradnie Specjalistyczne
Na bieżąco, w zależności od 
potrzeb

W SP nr 5 realizują obowiązek szkolny 
uczniowie z orzeczeniem o kształceniu 
specjalnym na skutek 
niepełnosprawności intelektualnej oraz 
innych dysfunkcji. W ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej objęci są 
następującymi działaniami: zajęć 
rewalidacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych, doradztwa 
edukacyjno-zawodowego, porad, 
konsultacji oraz zajęć z psychologiem. 
Rodzice tych uczniów korzystają z 
poradnictwa, a także uczestniczą w 
konstruowaniu, realizacji i ewaluacji 
Indywidualnych Programów 
Edukacyjno-Terapeutycznych 

Liczba udzielonych 
porad: 190
Liczba rodzin objętych 
wsparciem: 12

SP nr 5
Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna, lekarze specjaliści, 
rodzice

Działalność ciągła

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 
w poradniach specjalistycznych,

 liczba rodzin objętych 
wsparciem: 33 rodzin 
uczniów 
niepełnosprawnych

SP 8 Trzebinia
PPP, PCPR, Fundacja Brata 
Alberta,  gabinety specjalistyczne,
służba zdrowia

Działania ciągłe
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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.

- tworzenie i funkcjonowanie oddziałów 
integracyjnych (obecnie dla 8 dzieci)
- zorganizowanie wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci- zajęcia 
terapeutyczne dla dzieci w wieku 1 do 6 
lat (12 dzieci)

Liczba utworzonych 
oddziałów: 2 , liczba 
dzieci uczących się w 
tych klasach: 8

PS 1 Trzebinia Działania ciągłe

- 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. 

Liczba utworzonych 
oddziałów i klas: 
9 klas, liczba dzieci 
niepełnosprawnych 
uczących się w tych 
klasach: 33

SP 8 Trzebinia Działania ciągłe

Tworzenie oddziałów klasowych z 
nauczycielem wspomagającym, 
asystentem

4klasy, - 76 uczniów Urząd Miasta
Na bieżąco, w zależności od 
potrzeb
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Organizacja nauki dla dziećmi z 
orzeczeniem o kształceniu specjalnym 

liczba dzieci uczących się
w tych klasach: 3

Szkoła Podstawowa 

w Psarach

Cały rok według potrzeb.

4.2.4
Utworzenie grupy wsparcia dla

rodziców dzieci
niepełnosprawnych

Powstanie grupy,
liczba

uczestników

Szkoły, poradnia
psychologiczno
pedagogiczna

Służba zdrowia, OPS
Działanie ciągłe w

trakcie
realizacji strategii

Organizacja kwartalnych spotkań dla 
rodziców i opiekunów uczestników 
WTZ. 

WTZ Działania ciągłe

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.

Szkoła ma dostosowane wejście do 
budynku, dla osób niepełnosprawnych SP 6 

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.

Problem  niepełnosprawności  istnieje  od  zawsze,  a  kulturę  narodu  ocenia  się  po  stosunku  danej  społeczności  do  osób  chorych  i
niepełnosprawnych. Od dłuższego czasu kładzie się szczególny nacisk na edukację w zakresie tolerancji dla osób niepełnosprawnych. Należy
nadmienić, że po wejściu do Unii Europejskiej najważniejszym celem jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych.
Powinniśmy zrobić wszystko, by zmniejszyć problem niepełnosprawności i sprawić, aby ludzie niepełnosprawni czuli się pełnowartościowymi
członkami społeczeństwa. Osoby niepełnosprawne muszą pokonywać funkcjonujące nadal w społeczeństwie bariery świadomościowe takie jak:
niezrozumienie, niewiedzę, niechęć i bierność. Podobne problemy napotykają również osoby długotrwale chore, które w okresie choroby mają
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ograniczone  możliwości  wypełniania  ról  społecznych.  Mając  na  uwadze  dobro  i  potrzeby osób  niepełnosprawnych  i  długotrwale  chorych
powinno tworzyć się jednostki organizacyjne, których działalność skierowana jest bezpośrednio na rzecz tych osób oraz prowadzi do poprawy
ich funkcjonowania zarówno społecznego jak i wsparcia psychicznego. Na terenie gminy Trzebinia były podejmowane działania mające na celu
wspieranie  osób  i  rodzin  z  problemem  niepełnosprawności.  Przybierały  one  najczęściej  formę  poradnictwa,  indywidualnego  wsparcia
pedagogicznego, psychologicznego.  
W  2017 r. OPS kontynuował  opiekę nad  grupę wsparcia dla osób z chorobą Parkinsona.  Mieszczący się na terenie Gminy WTZ Fundacji Brata
Alberta  w  Radwanowicach  w  szerokim  zakresie  prowadzi  działania  propagujące  wsparcie  dla  osób  niepełnosprawnych  i  ich  rodzin.
podejmowano działania w kierunku kreowania właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Przybierały one różne formy. Jedną z nich
były  prowadzone w szkołach rozmowy z uczniami na temat tolerancji, akceptacji, zachowania się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
Umacnianiu dobrych relacji z osobami niepełnosprawnymi sprzyjały wspólne wyjazdy czy świętowanie różnych uroczystości. Działania w tym
zakresie podejmowały placówki oświatowe , OPS oraz Fundacja Brata Alberta.

Dużą rolę w aktywizacji osób niepełnosprawnych w gminie pełniły Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Fundację im. Brata
Alberta  w  Radwanowicach,  które  obejmowały  działaniami  terapeutycznymi  osoby  z  niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  schorzeniami
somatycznymi.
W dalszym ciągu na terenie gminy nie udało się uruchomić  mieszkań chronionych. 
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	CELE OPERACYJNE
	1270 świadczeniobiorców, około 80 ton żywności
	Brak danych (liczba dużych rodzin – dane w OPS)
	12 akcji pedagogizacja grupowa ok. 20-120 osób jednorazowo; indywidualnie ok.

