
UCHWAŁA NR LIII/382/2014

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata
2014 - 2016

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.), art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2014-2016, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W BRZESKU

inż. Tadeusz Pasierb
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Załącznik do Uchwały Nr LIII/382/2014

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 22 października 2014 r.

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BRZESKO
NA LATA 2014-2016

Wprowadzenie
Diagnoza zasobów
Diagnoza zasobów
Diagnoza zasobów

Program wspierania rodziny to zespół zintegrowanych działań, które mają na celu wsparcie i pomoc 
rodzinom przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Zadania w ramach 
programu są skoncentrowane na całej rodzinie bowiem jest ona pierwszym i najważniejszym środowiskiem 
wychowawczym dziecka. To w niej kształtuje się charakter dziecka, jego system wartości a w konsekwencji styl 
życia. Rodzice wypełniając władzę rodzicielską powinni na pierwszym miejscu stawiać dobro dziecka, dbać 
o jego prawidłowy rozwój, wychowanie, zdrowie, edukacje. Właściwe funkcjonowanie rodziny może jednak 
zostać zakłócone przez szereg czynników, wśród których znajdują się m.in.: uzależnienia, przemoc, konflikty 
małżeńskie, choroby, niepełnosprawność, brak wystarczających zasobów materialnych niezbędnych do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb czy brak odpowiednich wzorców. W sytuacjach gdy środowisko naturalne 
zawodzi i nie realizuje właściwie funkcji wychowawczych, instytucje państwowe zobligowane do udzielania 
wsparcia i odpowiedniej pomocy rodzinie zobowiązane są do podjęcia określonych działań. Jako, że problemy 
rodzin są złożone wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Współpraca interdyscyplinarna łączy wiedzę, 
umiejętności, możliwości, doświadczenie specjalistów reprezentujących instytucje, organizacje, dla których 
najważniejsze jest wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów rodziny i jej członków. Należy jednak 
pamiętać, że pomoc instytucjonalna ma charakter subsydiarny - nie ma na celu zastępować rodzinę a jej 
pomagać. Dlatego tak bardzo ważne jest wsparcie rodziny już na etapie kiedy problem się zaczyna. Pozwoli to 
uniknąć sytuacji, kiedy dziecko będzie musiało opuścić własną rodzinę.

Zasoby instytucjonalne Gminy Brzesko

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku

W myśl art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 
państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem 
pomocy społecznej jest zatem wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb i umożliwieniu im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc 
osobom i rodzinom w samodzielnym i prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku naturalnym jest kluczowym 
celem pracy socjalnej.

Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu lepszą adaptację wzajemną osób, 
rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją, oraz rozwijanie poczucia godności osobistej 
i odpowiedzialności jednostek na drodze odwoływania się do potencjalnych możliwości poszczególnych osób, do 
powiązań międzyprofesjonalnych, a także sił i środków społecznych1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku zatrudnia profesjonalną kadrę, która jest przygotowana do 
tego aby skutecznie pomagać i wspierać osoby i rodziny. Pracownicy MOPS w Brzesku stale podnoszą swoje 
kwalifikacje m.in. w ramach studiów magisterskich i podyplomowych finansowanych ze środków unijnych, 
organizowanych przez ROPS a także poprzez udział w licznych konferencjach, szkoleniach. Zaangażowanie, 
empatia a także profesjonalizm sprawiają, iż osoby, rodziny potrzebujące pomocy, trafiają pod opiekę ludzi, 
którzy potrafią im zapewnić odpowiednie wsparcie. Pracownicy socjalni MOPS w Brzesku współpracują 
z instytucjami, organizacjami działającymi na terenie Gminy i miasta Brzesko w celu lepszego rozeznania 
potrzeb, zaplanowania i zorganizowania skutecznej pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku 
zatrudnia 57 osób w tym 21 pracowników socjalnych (stan na dzień 31.12.2013r.).
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Przy Ośrodku działa Punkt Informacyjno–Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz 
dla Ofiar Przemocy. Dyżury pełnią: psycholog, prawnik, mediator, przedstawiciel policji także pracownik 
socjalny. Z ich usług może skorzystać każdy, kto tylko potrzebuje pomocy, tym bardziej, że jest ona udzielana 
bezpłatnie. Punkt pełni ważną role w lokalnym systemie pomocy. Jego zadaniem jest zdiagnozowanie 
problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków. W związku z tym osoby 
dyżurujące w punkcie muszą zaproponować szerokie i skuteczne rozwiązanie problemu. Do zadań punktu 
należy dostarczenie informacji o możliwości podejmowania terapii, motywowanie i kierowanie na leczenie 
odwykowe, udzielenie wsparcia, pomocy psychologicznej osobom po zakończonej terapii odwykowej i ich 
rodzinom, pomoc prawna.

W celu zapewnienia kobietom i ich dzieciom ochrony przed przemocą, MOPS w Brzesku prowadzi Hostel 
dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie. Cel ten realizowany jest poprzez zapewnienie doraźnego schronienia 
przed sprawcą przemocy, a w dłuższej perspektywie prowadzona jest terapia psychologiczna w zakresie nauki 
konstruktywnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kobietom zapewnia się też pomoc prawną 
i socjalną w sprawach wynikających z rodzaju doznanej krzywdy. Osoby przebywające w Hostelu mogą też 
skorzystać z pomocy finansowej udzielanej przez Ośrodek, jak i z bezpłatnych posiłków w Jadłodajni 
„Caritas”.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku oferuje wsparcie na rzecz rodziny w postaci szeregu 
kursów zawodowych, warsztatów, treningów kompetencji społeczno-wychowawczych realizując corocznie 
(począwszy od 2008 r.) projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje 
również szereg innych projektów np. projekt „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”, który miał miejsce 
07.12.2012 r. Projekt adresowany był do 50 dzieci w wieku od 2 do 8 lat z rodzin, które znajdują się pod opieką 
MOPS w Brzesku. Celem w/w projektu była integracja społeczna najmłodszych podopiecznych tut. Ośrodka 
a także promowanie i wdrażanie właściwych metod wychowawczych.

Była to również doskonała okazja do zacieśnienia więzi rodzicielskich.W porozumieniu z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej utworzył w grudniu 2011 r. 
grupę wsparcia „Krok po kroku w pokonywaniu barier” dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. 
Każda matka borykająca się z problemami wynikającymi z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka mogła 
skorzystać z tej formy wsparcia i pomocy.

Na uwagę zasługuje również projekt z marca 2011 r. zorganizowany przez pracowników MOPS w Brzesku 
promujący działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku. Celem projektu było zachęcenie 
rodzin z osobami niepełnosprawnymi do skorzystania z możliwości jakie daje Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Brzesku a tym samym zapobiec wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wraz z wejściem w życie 09 czerwca 2011 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 
pracy z rodzinami doświadczających bezradności, nie zaradności życiowej i wychowawczej został 
zaangażowany asystent rodziny. Asystent rodziny pracuje z całą rodziną, w miejscu jej zamieszkania. W pracy 
asystenta bardzo duże znaczenie ma wiedza, którą posiada, kompetencje, umiejętności, doświadczenie a także 
spójna i harmonijna współpraca z pracownikiem socjalnym. Główne zadania i obowiązki asystenta rodziny 
enumeratywnie wskazał ustawodawca i są nimi:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji 
z pracownikiem socjalnym,

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy 
z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziećmi,

- wspieranie aktywności społecznej rodzin,

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
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- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych 
wzorców rodzicielskich umiejętności psychospołecznych,

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

- podejmowanie działań interwencyjnych zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców dzieci,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodzina,

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

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

Pod opieką jednego asystenta nie może pozostawać więcej niż 20 rodzin. Asystenci pracują w zadaniowym 
systemie pracy, co umożliwia indywidualizację pracy z rodzinami w niwelowaniu ich trudności, błędów, 
braku umiejętności sprawowania właściwej opieki. Praca z rodzinami jest procesem długofalowym. Efekty 
tej pracy w dużym stopniu zależą od aktywności rodzin, ich chęci na wprowadzenie zmian i otwarcia się na 
pomoc.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
wprowadziła obowiązek tworzenia i obsługę zespołów interdyscyplinarnych. Obecnie w Gminie Brzesko 
działalność i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego uregulowano uchwałą Nr VII/37/2011 Rady 
Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r., natomiast jego skład osobowy ustalił Burmistrz Brzeska 
Zarządzeniem Nr 189/2013 z 28.06.2013 roku. Zespół ten pełni rolę strategiczno-koordynującą: kształtuje 
lokalną politykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tworzy spójny lokalny system ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu należy:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 
lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

W/w zespół skupia przedstawicieli wszystkich instytucji i służb działających w obszarze wsparcia 
społecznego na terenie gminy Brzesko. Współpraca tychże instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie sprzyja postawieniu właściwej diagnozy sytuacji rodziny, zaplanowaniu działań. Działania te mają 
przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin 
gdzie występuje zjawisko przemocy. Współpraca interdyscyplinarna jest najbardziej efektywną 
i kompleksową formą pomocy dziecku i rodzinie. Zespół może tworzyć grupy robocze w celi rozwiązywania 
problemów związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach. Jej skład określa 
zespół w zależności od potrzeb osób i rodzin, których sprawa dotyczy. Grupy robocze opracowują i realizują 
plan pomocy, monitorują sytuacje rodzin, prowadzą dokumentacje swoich działań, w tym ocena realizacji 
wyznaczonych celów. Za obsługę organizacyjno-techniczną odpowiedzialny jest MOPS w Brzesku.

Uchwałą Nr XLVII/342/2014 z dnia 26 marca 2014 roku przyjęto Program „Brzeska Rodzina Trzy Plus. 
Jego celem jest wdrożenie, promocja i koordynacja systemu zniżek adresowanych do rodzin wielodzietnych. 
Realizacja Programu pomoże rodzinom wielodzietnym z terenu gminy Brzesku w uczestnictwie w życiu 
społecznym i kulturalnym realizując tym samym funkcję profilaktyczną łagodzącą potencjalne problemy 
wychowawcze. Zgodnie z w/w uchwałą jednostką odpowiedzialna za wdrożenie programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku

2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku
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Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie rodziny, rodzi 
poważne problemy i jest powodem cierpienia dorosłych i dzieci. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Brzesku ma do spełnienia fundamentalną rolę w udzieleniu pomocy rodzinom 
z problemem alkoholowym. Szczególnym zadaniem komisji jest podejmowanie czynności zmierzających do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby, u której zachodzi podejrzenie, iż jest uzależniona od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wszystkie działania Komisji odbywają 
się w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, który jest dokumentem obowiązkowo uchwalanym przez rady gmin na podstawie 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności do zadań własnych gminy 
w tym zakresie należy:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób 
zagrożonych narkomanią

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Do w/w Komisji wnioski najczęściej wpływają od: Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, Prokuratury 
Rejonowej w Brzesku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku a także bezpośrednio od rodziny. 
Ponadto MKRPA prowadzi działania w zakresie profilaktyki anty alkoholowej oraz wsparcia dla rodzin 
dotkniętych uzależnieniem.

3. Placówki oświatowo-wychowawcze

Na terenie Gminy Brzesko funkcjonuje 14 przedszkoli, 11 szkół podstawowych i 4 gimnazja oraz Ochronka 
Sióstr Służebniczek i Szkoła Muzyczna I stopnia. Nadzór nad placówkami dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Brzesko sprawuje Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. Szkoły mu podlegające udzielają wsparcia 
uczniom poprzez m. in. oddziaływanie wychowawców, pedagogów, psychologów. W razie potrzeby szkoły 
współpracują z policją i kuratorami sądowymi.

4. Inne instytucje i organizacje działające na terenie gminy Brzesko.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zadania poradni w szczególności związane są z działaniami wspierającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

- Komenda Powiatowa Policji

Prowadzi działania prewencyjne w rodzinach oraz wobec dysfunkcjonalnych zachowań dzieci i młodzieży.

- Powiatowy Urząd Pracy

PUP w Brzesku wspiera rodziny w zakresie pośrednictwa pracy, organizowania szkoleń, kursów, 
poradnictwo zawodowe, wypłata zasiłków.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wykonuje zadania dotyczące interwencji tj. poradnictwo specjalistyczne, organizowanie opieki 
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- Sąd Rejonowy w Brzesku

Orzeka w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych oraz wykonuje zadania związane z nadzorem 
kuratorskim

- Organizacje pozarządowe

Liczne organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Brzesko realizują zadania związane 
z pomocą dzieciom i rodzinom. Do najbardziej aktywnych należą:

- Rodzina Kolpinga;

- Caritas

- Związek Harcerstwa Polskiego

Diagnoza zasobów
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1. Analiza społeczno-demograficzna

Gmina Brzesko jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie małopolskim – subregionie 
tarnowskim w centralnej części powiatu brzeskiego. W jej skład wchodzą miasto Brzesko oraz sołectwa: Bucze, 
Jadowniki, Mokrzyska, Sterkowiec, Jasień, Szczepanów, Okocim, Poręba Spytkowska i Wokowice. 
Powierzchnia gminy to 103 km2. W 2013 r. zamieszkiwało ją 36 343 mieszkańców, w tym 17 193 osoby 
w mieście i 19 150 na wsi. Szczegółowe dane demograficzne zawiera poniższe tabele (wybrano dane za lata 
2010-2012 ze względu na pełną dostępność źródeł- tabele opracowano na podstawie danych GUS):

 W wieku
 Przedprodukcyjnym  Produkcyjnym  Poprodukcyjnym Rok  Wyszczególnienie  Ogółem  Mężczyźni  Kobiety
 Razem  W tym 

kobiety  Razem  W tym 
kobiety  Razem  W tym 

kobiety

 Gmina Brzesko  36343  17858  18485  7239  3503  23340  10986  5764  3996
 2012

 w tym miasto  17193  8284  8909  3090  1489  11082  5294  3021  2126

 Gmina Brzesko  36304  17829  18475  7398  3561  23340  11046  5566  3868
 2011

 w tym miasto  17253  8314  8939  3166  1514  11209  5390  2878  2035

 Gmina Brzesko  35870  17574  18296  7304  3478  23229  11096  5337  3722
 2010

 w tym miasto  16844  8106  8738  3076  1458  11091  5373  2677  1907

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 Rok  Wyszczególnienie  Małżeństwa  Urodzenia  Przyrost naturalny

 Gmina Brzesko  220  389  84
 2012

 w tym miasto  94  171  19

 Gmina Brzesko  211  398  96
 2011

 w tym miasto  105  197  49

 Gmina Brzesko  243  417  128
 2010

 w tym miasto  116  212  75

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż w krótkim okresie nastąpił wzrost liczby ludności szczególnie 
w wieku poprodukcyjnym połączony z niewielkim spadki ludności w wieku przedprodukcyjnym. Równocześnie 
następuje spadek liczby małżeństw, urodzeń i znacznie obniża się wskaźnik przyrostu naturalnego.

. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

 2010  2011  2012
 Liczba rodzin  Liczba 

osób 
w tych 
rodzinach

 Liczba rodzin  Liczba 
osób 
w tych 
rodzinach

 Liczba rodzin  Liczba 
osób 
w tych 
rodzinach

 rodziny ogółem  1 801  6 398  1 639  5 100  1 421  4 342
 o liczbie osób
1

 363  363  480  480  418  418

 2  202  404  226  452  227  454
 3  320  960  253  759  205  615
 4  399  1 596  283  1 132  245  980
 5  291  1 455  218  1 090  178  890
 6 i więcej  226  1 620  179  1 187  148  985
 rodziny z dziećmi ogółem  1 284  5 880  762  3 386  664  2 895
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 o liczbie dzieci
1

 294  884  302  1 075  267  918

 2  392  1 583  262  1 136  230  989
 3  341  1 720  130  694  109  577
 4  170  1 037  46  289  38  237
 5  49  343  11  85  10  74
 6  30  241  4  36  3  26
 7 i więcej  8  72  7  71  7  74
 rodziny niepełne ogółem  186  583  312  950  125  430
 o liczbie dzieci
1

 90  191  144  311  64  158

 2  43  135  93  284  30  107
 3  26  107  39  163  15  67
 4 i więcej  27  150  36  192  16  98
 rodziny emerytów rencistów ogółem  261  528  417  907  223  437
 o liczbie osób
1

 128  128  183  183  111  111

 2  62  124  102  204  61  122
 3  33  99  61  183  22  66
 4 i więcej  38  177  71  337  29  138
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03.

Powody przyznania pomocy

 powód trudnej sytuacji życiowej  2010  2011  2012
 Liczba rodzin 
ogółem

 Liczba 
osób 
w tych 
rodzinach

 Liczba rodzin 
ogółem

 Liczba 
osób 
w tych 
rodzinach

 Liczba rodzin 
ogółem

 Liczba 
osób 
w tych 
rodzinach

 ubóstwo  555  1 699  520  1 353  514  1 603
 bezdomność  9  9  5  5  10  10
 potrzeba ochrony macierzyństwa  64  369  74  430  74  429

 bezrobocie  483  1 651  448  1 536  443  1 444
 niepełnosprawność  333  809  323  758  318  732
 długotrwała lub ciężka choroba  346  837  344  805  340  809
 bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych

 349  1 605  312  1 403  302  1 280

 przemoc w rodzinie  78  196  32  101  28  85
 alkoholizm  53  128  61  134  61  121
 narkomania  2  2  2  2  1  1
 trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego

 7  8  7  10  10  16

 zdarzenie losowe  31  96  2  7  2  7
 sytuacja kryzysowa  3  7  2  6  1  1
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03.

Rodzaje udzielonych świadczeń pomocy społecznej

 forma pomocy  2010  2011  2012
 Liczba osób którym 
przyznano decyzja 
świadczenie

 Liczba 
świadczeń

 Liczba osób którym 
przyznano decyzja 
świadczenie

 Liczba 
świadczeń

 Liczba osób którym 
przyznano decyzja 
świadczenie

 Liczba 
świadczeń
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 zasiłki stałe  110  1 033  121  1 148  112  1 123

 zasiłki okresowe  87  333  83  264  82  258

 posiłek  772  106 084  729  96 760  696  95 602

 usługi opiekuńcze  73  26 235  69  23 992  67  24 606

 zasiłki celowe na pokrycie 
wydatki powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego

 31  42  2  3  2  2

 inne zasiłki celowe i w 
naturze

 719  x  714  x  694  x

 odpłatność gminy za pobyt 
w domu pomocy społecznej

 14  138  18  164  22  218

 usługi specjalistyczne  7  3 119  6  1 311  4  631

 wynagrodzenie należne 
opiekunowi z tytułu 
sprawowania opieki przyznane 
przez sąd

 1  11  16  127  19  215

 sprawienie pogrzebu  0  0  2  2  1  1

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03.

Z powyższych danych wynika, iż w przypadku rodzin korzystających z pomocy społecznej znaczącą ich 
liczbę stanowią takie, w których wychowuje się dwoje lub troje dzieci. Główną przyczyną udzielania pomocy 
przez MOPS w Brzesku są: ubóstwo, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 
Jeśli chodzi o formy udzielanej pomocy największą liczbę stanowią udzielane posiłki (głównie dożywianie 
dzieci w szkołach i przedszkolach) oraz zasiłki celowe.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

 Rodzaj świadczeń  2010  2011  2012
 Liczba osób 
którym przyznano 
świadczenie

 Liczba 
przyznanych 
świadczeń

 Liczba osób 
którym przyznano 
świadczenie

 Liczba 
przyznanych 
świadczeń

 Liczba osób 
którym przyznano 
świadczenie

 Liczba 
przyznanych 
świadczeń

 zasiłki rodzinne  2 883  34 594  3 115  30 836  2 781  27 045

 dodatek z tyt. opieki nad 
dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego

 80  965  124  910  114  894

 urodzenia dziecka  151  151  174  174  124  124

 dodatek z tyt. samotnego 
wychowywania dziecka

 132  1 587  139  1 417  132  1 202

 dodatek z tyt. kształcenia 
i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego

 108  1 294  99  970  926

 dodatek z tyt. rozpoczęcia roku 
szkolnego

 2 023  2 023  1 858  1 858  1 626  1 626

 dodatek z tyt. podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania

 445  4 453  495  3 699  455  3 192

 dodatek z tyt. wychowywania 
dziecka w rodzinie 
wielodzietnej

 526  6 317  548  5 632  473  4 761

 zasiłek pielęgnacyjny  900  10 801  985  10 609  168  9 991

 świadczenie pielęgnacyjne  119  1 425  213  2 147  243  2 497

 jednorazowa zapomoga z tyt. 
urodzenia dziecka

 398  398  394  394  347  347

 świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego

 198  2 374  258  2 573  260  2 711
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Świadczeń Rodzinnych MOPS w Brzesku

Z powyższych informacji wynika, że w analizowanym okresie wzrosła liczba świadczeń wypłacanych 
z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie nastąpił spadek wypłacanych jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia dziecka (wiąże się to ze wspominanym spadkiem wskaźnika przyrostu naturalnego). W związku 
z malejącą liczbą dzieci pozostałe wskaźniki utrzymują się na stałym poziomie lub wykazują tendencje 
spadkową.

3. Punk Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla ofiar 
przemocy w rodzinie w Brzesku

 Typ poradnictwa  2010  2011  2012
 psycholog  66 osób  53 osoby  47 osoby
 prawnik  226 osób  219 osób  202 osoby
 mediator  27 osób  35 osób  36 osób
 policjant i pracownik socjalny  44 osoby  72 osoby  36 osób
 psychoterapeuta  5 osób  -  -
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z powyższej tabeli wynika malejąca liczba osób korzystających z porad specjalistów zatrudnionych 
w Punkcie. Jednocześnie najwięcej osób zwraca się w Punkcie o porady prawnika.

4. Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie w Brzesku

 2010  2011  2012
 liczba osób  4 (matki z dziećmi)  15 (matki z dziećmi)  8 (matki 

z dziećmi)
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Liczba osób korzystających z Hostelu wykazuje tendencje wzrostową.

Szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Brzesku.

 Liczba uczniów L.P.  Nazwa szkoły  Typ szkoły
 2009/2010  2010/2011  2011/2012

 Liceum 
Ogólnokształcące

 779  747  673 1  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Brzesku  Technikum  511  481  442

 Liceum 
Ogólnokształcące

 25  0  0

 Technikum  549  563  599

 2  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Brzesku

 Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

 596  570  513

 Technikum  116  123  112 3  Zespół Szkół 
Technicznych 
i ogólnokształcących 
w Łysej Górze

 Gimnazjum  82  74  73

 Liceum 
Ogólnokształcące

 90  107  89

 Technikum  236  191  193
 Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

 145  127  143

 LO dla dorosłych  49  50  49

 4  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Czchowie

 Szkoła Policealna  15  0  25
 5  Zespół Szkół 

w Szczurowej
 Liceum 
Ogólnokształcące

 59  44  18
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 Technikum  22  52  79
 Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

 127  140  138

 Szkoła Policealna  15  25  30
 LO dla dorosłych  49  22  18

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Brzesku.

W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego pedagodzy oraz psychologowie szkolni przy 
współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną prowadzą wsparcie dla 
uczniów potrzebujących pomocy.

6. 6. Placówki oświatowo-wychowawcze.

 Liczba uczniów w roku szkolnym L.P.
szkoła  2009/2010  2010/2011  2011/2012
 1.  P.Sz.P. w Porębie 

Spytkowskiej
 157  148  138

 2.  P.Sz.P. nr 1 w 
Jadownikach

 213  207  213

 3.  P.Sz.P. w Mokrzyskach  215  207  195
 4.  P.Sz.P. w Jasieniu  215  208  221
 5.  P.Sz.P. w Okocimiu  129  129  121
 6.  P.Sz.P. nr 2 w 

Jadownikach
 160  154  158

 7.  P.Sz.P. w Buczu  180  173  151
 8.  P.Sz.P. w Sterkowcu  124  110  87
 9.  P.Sz.P. w Sterkowcu 

Szkoła Filialna 
w Wokowicach

 0  0  -

 10.  P.Sz.P. nr 2 w Brzesku  489  462  470
 11.  P.Sz.P. 

w Szczepanowie
 82  72  80

 12.  P.Sz.P. nr 3 w Brzesku  590  569  560
 13.  Publiczne Gimnazjum 

Jadowniki
 313  300  288

 14.  Publiczne Gimnazjum 
nr 2 w Brzesku

 591  573  568

 15.  Publiczne Gimnazjum 
nr 1 w Brzesku

 496  433  418

 16.  Katolickie Gimnazjum  33  33  25
 17.  Ochronka Sióstr 

Służebniczek
 25  27  27

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Brzesku.
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 Liczba uczniów w roku szkolnym L.P.
przedszkole  2009/2010  2010/2011  2011/2012
 1.  P. Przedszkole nr 7 w 

Brzesku
 55  61  58

 2.  P. Przedszkole nr 3 w 
Brzesku

 45  48  49

 3.  P. Przedszkole nr 1 w 
Brzesku

 63  60  60

 4.  P. Przedszkole nr 9 w 
Brzesku

 77  81  84

 5.  P. Przedszkole nr 4 w 
Brzesku

 136  135  140

 6.  P.Przedszkole nr 1 w 
Jadownikach

 50  75  75

 7.  P. Przedszkole 
w Porębie Spytkowskiej

 51  50  49

 8.  P. Przedszkole 
w Szczepanowie

 65  62  57

 9.  P. Przedszkole 
Parafialne 
w Mokrzyskach

 71  71  102

 10.  P. Przedszkole 
Integracyjne w Bzresku

 44  59  76

 11.  P. Przedszkole nr 
10 z Oddziałem 
Integracyjnym 
w Brzesku

 165  186  187

 12.  Przedszkole 
Niepubliczne NMP NP.

 26  29  24

 13.  Niepubliczne 
Przedszkole Językowe 
Fikander

 -  -  20

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Z powyższych danych wynika spadek liczby uczniów w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach oraz wzrost 
liczby dzieci w przedszkolach. Może to świadczyć, przy malejącej liczbie urodzeń, o rosnącej potrzebie 
umieszczania dzieci w placówkach przedszkolnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 Rodzaj udzielonego wsparcia dzieciom i młodzieży z Gminy Brzesko
 Rok szkolny  Terapia logopedyczna

(liczba dzieci)
 Terapia psychologiczna 

i pedagogiczna
(liczba dzieci)

 2009/2010  120  25
 2010/2011  116  31
 2011/2012  130  30

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku.
 Liczba dzieci i uczniów, które skorzystały z różnego rodzaju wsparcia

 Rok szkolny  Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
(liczba dzieci)

 2009/2010  580
 2010/2011  570
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 2011/2012  619
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku.

W przypadku danych z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej zauważalna jest tendencja do utrzymywania 
się stałego poziomu ilości świadczeń terapeutycznych oraz wzrostu ilości diagnoz przeprowadzonych przez 
specjalistów zatrudnionych w Poradni.

8. Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze przy Parafii św. Jakuba w Brzesku i Parafii Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku

W/w świetlice są niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Prowadzą 
działalność o charakterze opiekuńczym. Do głównych celów świetlic zalicza się:

- zapewnienie opieki wychowawczej,

- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,

- eliminowanie zaburzeń zachowań.

Z kolei do form pracy z dziećmi zalicza się:

- wyrównywanie deficytów szkolnych ( pomoc przy odrabianiu zadań domowych),

- proponowanie różnych form atrakcyjnego spędzania wolnego czasu (gry, zabawy),

- zapewnienie dożywiania i możliwości doposażenia,

- prowadzenie zajęć otwartych plastycznych również dla dzieci nieobjętych opieką świetlicy,

- prowadzenie nieodpłatnych korepetycji z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego również dla dzieci 
nieobjętych opieka świetlicy

- w okresie ferii zimowych, wakacji (półkolonie stacjonarne).

Według danych otrzymanych ze świetlicy przy parafii św. Jakuba w Brzesku, rocznie opieką objętych jest 
około 40 dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
Brzeska i okolic. Z indywidualnych konsultacji przedmaturalnych matematyki, języka polskiego i języka 
angielskiego korzysta kilkanaście osób.

9. Sąd Rejonowy w Brzesku

Nadzór kuratorski

 Liczba rodzin objętych nadzorem kuratorskim z Brzeska i Gminy Brzesko
 Rok 2010

(liczba rodzin)
 Rok 2011

(liczba rodzin)
 Rok 2012

(liczba rodzin)
 81  80  85

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Sądu Rejonowego w Brzesku.

Kuratorzy sądowi sprawują nadzory w rodzinach na podstawie orzeczeń sądowych i stosownych aktów 
prawnych. Liczba rodzin objętych nadzorem utrzymuje się w analizowanym okresie na mniej więcej stałym 
poziomie.

10. Organizacje pozarządowe

1) Informacje ze Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Brzesku.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” jest organizacją pozarządową typu non-profit, działającą na terenie 
Brzeska. W ramach swojej działalności wspiera osoby, rodziny borykające się z problemem, głównie 
bezrobocia. „Rodzina Kolpinga” prowadzi kursy: komputerowe, obsługi kasy fiskalnej, językowe 
angielskiego i niemieckiego. Według danych przesłanych przez stowarzyszenie do tut. Ośrodka w w/w 
kursach łącznie udział wzięło ponad dwa tysiąc osób. W latach 2011-2013 realizowano projekt p.n. „Bliżej 
Obywatela” , w ramach którego mieszkańcy Brzeska mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. 
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W sumie z porad tych skorzystało 6 486 osób. Ponadto osoby bezrobotne mogą skorzystać z ofert pracy 
wywieszanych na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia w ilości około 50 co tydzień.

2) Informacje z Caritas Diecezji Tarnowskiej, Oddział przy Parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
w Brzesku

Na terenie Gminy Brzesko działają parafialne Oddziały Caritas. Z informacji udzielonej przez Oddział 
Caritas przy parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku wynika, że pomoc ukierunkowana jest na 
ubogich i bezdomnych. Na ten cel otrzymuje środki finansowe z Urzędu Miejskiego. Według danych 
podanych przez Caritas, w ciągu roku przeciętnie wydawanych jest 100 obiadów dziennie. Wsparciem tym 
objęte są również ubogie rodziny i samotne matki. Ponadto organizowana jest pomoc w formie zakupu 
leków, opłacania czynszu, prądu, gazu. Caritas dofinansowuje rehabilitacje dzieci i pobyt matek z nimi 
w szpitalach. Raz do roku wspólnie z parafią organizowana jest oaza dla dzieci z rodzin wielodzietnych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Udzielane jest również wsparcie w postaci „Wyprawki do 
szkoły” oraz opłacane są obiady 8 dzieci w dwóch szkołach podstawowych.. W miarę możliwości 
finansowych Caritas stara się świadczyć pomoc taką jaka w danym czasie jest rodzinom potrzebna. Co roku 
z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia ubogie rodziny otrzymują paczki żywnościowe. 
W roku 2013 na ten cel Caritas przeznaczył kwotę 118 tysięcy złotych. Wydano również żywność unijną na 
kwotę 43 tysiące złotych. Oddział Caritas przyznaje, że rodzin ubogich znacznie przybywa, zgłaszają się 
nawet te rodziny , które do tej pory nie korzystały z tego typu wsparcia.

11. Komenda Powiatowa Policji w Brzesku.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Brzesku podejmujący czynności podczas interwencji domowej 
wobec przemocy w rodzinie wykonują czynności według procedury „Niebieska Karta” zgodnie z zapisami 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 25 lipca 2005 roku, Rozporządzenia Rady Ministrów 
dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta, 
wytycznymi nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu postępowania 
policjantów podczas realizacji procedury „Niebieska Karta”. W latach 2010-2012 policjanci podejmowali 
różnorodne działania pomocowe wobec ofiar przemocy w rodzinie.

 Działania podejmowane przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Brzesku
 2010 rok  2011 rok  2012 

rok
 interwencje domowe  1 730  1 130  1 035
 wypełnione formularze „Niebieska Karta”  131  134  144
 pokrzywdzeni przemocą domową  267  274  279
 przesłanie informacji do instytucji  161  140  299
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Z danych KPP w Brzesku wynika znaczący spadek ilości interwencji domowych przy utrzymującej się na 
stałym poziomie liczbie wypełnionych formularzy „Niebieskiej Karty”. Wzrost liczby wymienianych informacji 
z instytucjami zewnętrznymi wskazuje na potrzebę wzmożonej współpracy pomiędzy nimi i KPP Brzesko. 
Charakterystyczny jest także niewielki, ale jednak stały wzrost liczby osób dotkniętych przemocą domową. 
Należy tu jednak pamiętać, że dane powyższe dotyczą jedynie ujawnionych przypadku wystąpienia przemocy 
w rodzinie.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

 liczba dzieci z terenu gminy Brzesko umieszczonych w rodzinach zastępczych
 2010 
rok

 2011 
rok

 
2012 
rok

 liczba dzieci pochodzących z terenu gminy Brzesko umieszczonych w rodzinach zastępczych na 
terenie powiatu Brzeskiego

 23  25  19

 liczba dzieci pochodzących z terenu gminy Brzesko umieszczonych w rodzinach zastępczych poza 
terenem powiatu Brzeskiego

 0  1  0

 liczba dzieci pochodzących z terenu gminy Brzesko umieszczonych w placówce opiekuńczo-  12  7  6
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wychowawczej na terenie powiatu Brzeskiego
 liczba dzieci pochodzących z terenu gminy Brzesko umieszczonych w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych poza terenem powiatu Brzeskiego

 5  8  12

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie wzrosła liczba dzieci z terenu Gminy Brzesko 
umieszczanych w różnych formach pieczy zastępczej poza terenem powiatu Brzeskiego.

13. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

 Wyszczególnienie  2010  2011  2012
 Gmina Brzesko  1860  1864  1999
 W tym miasto

 Liczba bezrobotnych
 852  895  943

 Gmina Brzesko  1017  1082  1127
 W tym miasto

 Kobiety
 473  508  516

 Gmina Brzesko  202  269  312
 W tym miasto

 Osoby z prawem do 
zasiłku  91  130  155

 Gmina Brzesko  513  508  488
 W tym miasto

 Osoby do 25 roku życia
 185  200  177

 Gmina Brzesko  319  318  387
 W tym miasto

 Osoby powyżej 50 roku 
życia  161  180  212

 Gmina Brzesko  266  258  272
 W tym miasto

 Osoby bez kwalifikacji 
zawodowych  120  128  131

 Gmina Brzesko  880  876  984
 W tym miasto

 Osoby długotrwale 
bezrobotne  433  436  471

 Gmina Brzesko  231  216  185
 W tym miasto

 Bezrobotni nowo 
zarejestrowani  84  102  105

 Gmina Brzesko  256  148  145
 W tym miasto

 Osoby wyłączone 
z ewidencji  135  61  72

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku.

Z powyższych danych wynika wzrastająca ilość osób bezrobotnych w szczególności osób długotrwale 
bezrobotnych. Na zjawisko bezrobocia narażone są zwłaszcza kobiety i osoby powyżej 50 roku życia.

14. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku

W 2010r. do Komisji wpłynęło 105 wniosków o leczenie odwykowe. Z tego 26 wniosków o przymusowe 
leczenie odwykowe zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Brzesku, pozostałe wnioski zostały 
odroczone z uwagi na podjecie dobrowolnego leczenia odwykowego przez osoby uzależnione lub umorzone 
z uwagi na wycofanie sprawy przez wnioskodawcę.

W 2011r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Brzesku wpłynęło 
144 wniosków o leczenie odwykowe. Instytucje, które skierowały wnioski to:

Komenda Powiatowa Policji – 53 wnioski, Prokuratura Rejonowa w Brzesku – 55 wniosków, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku – 10 wniosków, Sad Rejonowy w Brzesku (kuratorzy) – 3 wnioski, 
natomiast 23 wnioski skierowały rodziny. Po weryfikacji przez Komisje, 20 wniosków o przymusowe leczenie 
odwykowe zostało skierowanych do Sadu Rejonowego w Brzesku, 32 wnioski skierowano do Poradni Leczenia 
Uzależnień przy SP ZOZ w Brzesku. Pozostałe zostały odroczone z uwagi na podjecie dobrowolnego leczenia 
odwykowego przez osoby uzależnione, umorzone z uwagi na wycofanie sprawy przez wnioskodawcę lub po 
przeprowadzeniu wywiadu i braku przesłanek do dalszego prowadzenia sprawy umorzono.

W roku 2012 do MKRPA w Brzesku wpłynęło 110 wniosków. Wnioski te skierowała: Komenda Powiatowa 
Policji w Brzesku w liczbie 51 wniosków, Prokuratura Rejonowa w liczbie 24 wniosków, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brzesku w liczbie 10 wniosków, Sąd Rejonowy w Brzesku (kuratorzy) – 9 wniosków, 
natomiast 16 wniosków skierowały rodziny. Do Sądu Rejonowego w Brzesku zostało skierowanych 
12 wniosków o zastosowanie wobec osób nadużywających alkoholu przymusowego leczenia odwykowego.
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W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym Komisja podjęła współpracę 
z Poradnią Leczenia uzależnienia i współuzależnienia przy SP ZOZ w Brzesku, która udzieliła pomocy 
323 osobom2.

.
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Cele Programu na lata 2014 -2016

 Cel główny:
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.
 Cel szczegółowy 1:
Profilaktyka w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.
 Cel operacyjny  Realizator  Wskaźnik
 Poszerzenie współpracy pracowników socjalnych 
z rodzinami dysfunkcyjnymi w ramach pracy socjalnej.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku  Liczba rodzin 
objętych 
wsparciem 
w formie pracy 
socjalnej

 Podejmowanie działań profilaktycznych wobec rodzin 
z problemami opiekuńczo wychowawczymi przez 
asystentów rodziny.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku  Liczba rodzin 
wspomaganych 
pracą asystenta 
rodziny.

 Promocja właściwego funkcjonowania rodziny.  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku/ Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku

 Liczba 
zorganizowanych 
akcji, szkoleń, 
wydawnictw, 
artykułów.

 Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy.

 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku/Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi z terenu Gminy.

 Liczba dzieci 
objętych pomocą 
w postaci 
zorganizowanych 
form 
wypoczynku.

 Promocja i realizacja Programu „Brzeska Rodzina Trzy 
Plus oraz realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

 Urząd Miejski w Brzesku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, Miejski 
Ośrodek Kultury w Brzesku

 Liczba 
wydanych kart 
‘Brzeska Rodzina 
Trzy Plus” oraz 
liczba wydanych 
kart 
ogólnopolskiej 
Karty Dużej 
Rodziny
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 Przekazywanie informacji dla rodziców, wychowawców, 
dzieci i młodzieży na temat zagrożeń płynących 
z internetu.

 Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku.  ilość 
zorganizowanych 
projektów 
w postaci 
wydawnictw, 
wykładów, 
szkoleń.
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 Cel szczegółowy 2:
Działania interwencyjne w zakresie wsparcia rodziny.
 Cel operacyjny  Realizator  Wskaźnik
 Organizowanie poradnictwa dla członków rodzin 
przeżywających trudności w zakresie prawidłowego 
funkcjonowania.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku/
szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze podlegające Gminie we współpracy 
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku

 Liczba porad udzielonych 
przez Punkt Informacyjno–
Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych 
i Współuzależnionych oraz 
dla Ofiar Przemocy
Liczba porad/konsultacji 
udzielonych przez 
pedagogów/psychologów 
i wychowawców 
zatrudnionych w placówkach 
oświatowych.

 Organizowanie i prowadzenie wsparcia dla rodzin, 
w których występuje zjawisko przemocy.

 Zespół interdyscyplinarny  Liczba rodzin objętych 
procedurą niebieskiej karty

 Podejmowanie interwencji wobec rodzin, których 
funkcjonowanie zaburza występujący w nich problem 
alkoholizmu.

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brzesku we współpracy z Policją i Sądem Rejonowym 
w Brzesku

 Liczba osób wobec których 
Miejska Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych podjęła 
stosowne działania

 Wspieranie rodzin po powrocie dziecka do rodziny 
biologicznej.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku we współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

 Liczba rodzin objętych pracą 
socjalną ze względu na 
powrót dziecka do rodziny 
biologicznej.

 Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin 
przeżywających problemy wychowawcze

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, Organizacje pozarządowe  Liczba rodzin objętych 
pomocą w postaci finansowej 
i rzeczowej

 Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy  Urząd Miejski w Brzesku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku,  Liczba osób korzystających 
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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z hostelu/wysokość 
dofinansowania do hostelu
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Adresaci programu

Adresatami programu są rodziny zamieszkałe na terenie gminy Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Monitorowanie realizacji programu

Kierownicy jednostek zaangażowanych w realizację Programu corocznie będą sporządzać raport z jego 
realizacji i przekazywać Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku w terminie do 
28 lutego każdego roku. Zbiorcze sprawozdanie sporządzał będzie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzesku i przekazywał Radzie Miejskiej w Brzesku do 31 marca każdego roku.

Finansowanie programu

Program finansowany będzie ze środków własnych Gminy Brzesko, ze środków budżetu państwa, środków 
Unii Europejskiej oraz ewentualnie środków finansowych organizacji pozarządowych.

Realizatorzy programu

Głównymi realizatorami programu będą Urząd Miejski w Brzesku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Brzesku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Miejski 
Ośrodek Kultury w Brzesku, które to w ramach realizacji będą podejmować współpracę z możliwie szerokim 
wachlarzem instytucji i organizacji (np. Komenda Powiatowa Policji, Caritas, Sąd Rejonowy w Brzesku).

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W BRZESKU

inż. Tadeusz Pasierb

1] ( Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, w: red. Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika Społeczna, Kraków 
1995, s. 108.)

2] (źródłem danych jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku 
( sprawozdania za lata 2010, 2011, 2012).
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