
UCHWAŁA NR XXXIX/272/2017
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie przyjecia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2017-2019

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 2016 poz. 446 t.j. 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 2016 poz. 575 t.j. z późn. zm.) uchwala się co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2017-2019, 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

mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/272/2017

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 maja 2017 r.

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BRZESKO NA LATA 2017-2019
Wprowadzenie

Zasoby instytucjonalne Gminy Brzesko

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.
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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 społecznych#. 

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 56 osób (stan na dzień 31.12.2016r.).

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 w latach 2008 – 2014 udzielał wsparcia na rzecz rodzin 
w postaci szeregu kursów zawodowych, warsztatów, treningów kompetencji społeczno-wychowawczych 
w ramach projektu systemowego współfinansowanego 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 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.
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Na uwagę zasługuje również projekt z marca 2011r. 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,

- 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 15 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 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która weszła 
w życie 01 stycznia 2017r. poszerza wachlarz zadań asystentów rodziny polegający na koordynacji wsparcia 
dla kobiet w ciąży i ich rodzin, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet posiadających zaświadczenie o ciężkim 
i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Kobiety w ciąży i ich rodziny mogą zgłosić 
potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny.

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 
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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.

W dniu 10.12.2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku przeprowadził projekt socjalny 
„Moc słów – rozwiązywanie konfliktów połączony z warsztatami o zdrowym odżywaniu”. Celem projektu 
było promowanie i wdrażanie metod oraz sposobów rozwiązywania konfliktów oraz poznanie znaczenia 
zdrowego odżywania się jako jednego                           z elementu prawidłowego funkcjonowania organizmu

W 2016 tut .Ośrodek  przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Tarnowie przeprowadził 2 akcje 
w postaci dystrybucji jabłek dla rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej. Na przełomie 
2016/2017r. we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej udzielono pomocy osobom i rodzinom 
z Gminy Brzesko w ramach programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

2.  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku

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.
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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 16 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. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom 
w szkołach podstawowych i gimnazjach polega przede wszystkim na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu indywidualnych 
możliwości psychofizycznych uczniów wynikających w szczególności, z niepełnosprawności. Pomoc polega 
również na wspieraniu uczniów i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 
oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych, w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Wsparcie dla uczniów polega też na rozwijaniu uzdolnień uczniów szczególnie uzdolnionych. 
Dla uczniów mających trudności w nauce organizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Dla uczniów z zaburzeniami mowy organizowane są zajęcia 
logopedyczne. Uczniom którzy wykazują się zaburzeniami i dysfunkcjami utrudniającymi funkcjonowanie 
społeczne organizuje się zajęcia socjoterapeutyczne. Dodatkowo pomoc polega na doposażeniu uczniów 
w podręczniki, udzielaniu stypendium szkolnego, udzielaniu stypendiów Burmistrza Brzeska za osiągnięcia 
w nauce i sportowe, dofinansowaniu uczniom wejścia na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego, 
pozyskiwaniu środków na dożywianie uczniów z rodzin o niskim dochodzie pozyskiwaniu sponsorów dzięki 
którym można dokupić pomoce dydaktyczne, udzielaniu stypendiów prezesa uczniowskiego klubu sportowego.

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. 
Głównym wsparciem udzielanym przez placówkę jest diagnoza, za która idą potem orzeczenia, opinie 
i wsparcie udzielane przez placówki oświatowe gminy i miasta (także niepubliczne).

-  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. Kuratorzy sądowi w sprawach objętych nadzorem/dozorem realizują działania o charakterze 
wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. W związku 
z wykonywaniem orzeczeń Sądu Kuratorzy współpracują z instytucjami powołanymi do działania na rzecz 
rodziny.

-  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
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- Związek Harcerstwa Polskiego

Diagnoza zasobów

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 2015 r. zamieszkiwało ją 36 295 mieszkańców, w tym 17 026 osoby 
w mieście i 19 269 na wsi. Szczegółowe dane demograficzne zawiera poniższe tabele (wybrano dane za lata 
2013-2015 ze względu na pełną dostępność źródeł- tabele opracowano na podstawie danych GUS):

W wieku

Rok Wyszczególnienie Ogółem Mężczyź
ni Kobiety Przedprodukc

yjnym
Produkcyjny

m
Poprodukcyj

nym

Gmina Brzesko 36 310 17 842 18 468 7 106 23 204 6000
2013

w tym miasto 17 097 8 231 8 866 3 055 10 861 3 181

Gmina Brzesko 36 342 17 848 18 494 7 007 23 169 6 166
2014

w tym miasto 17 090 8 213 8 877 3 063 10 723 3 304

Gmina Brzesko 36 295 17 839 18 456 6 868 23 067 6 360
2015

w tym miasto 17 026 8 171 8 855 3 015 10 590 3 421

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rok Wyszczególnienie Małżeńs
twa

Urodzen
ia

Przyrost 
naturaln

y
Gmina Brzesko 124 369 74

2013
w tym miasto 83 171 35

Gmina Brzesko 200 350 92
2014

w tym miasto 87 180 48

Gmina Brzesko 221 325 2
2015

w tym miasto 115 148 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż w krótkim okresie nastąpił wzrost liczby ludności w wieku 
poprodukcyjnym połączony ze spadkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym. Równocześnie następuje 
wzrost liczby małżeństw, spadek urodzeń. Wskaźnik przyrostu naturalnego jest ruchomy i w 2015 roku nastąpił 
jego znaczący spadek (wśród kobiet wskaźnik ten przybrał wartość ujemną).

2.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

2014 2015 2016
Liczba rodzin Liczba osób 

w tych 
rodzinach

Liczba rodzin Liczba osób 
w tych 
rodzinach

Liczba rodzin Liczba osób 
w tych 
rodzinach

rodziny ogółem 1 265 3 629 1 197 3 431 1 080 2 912
o liczbie osób
1

428 428 395 395 414 414

2 202 404 199 398 170 340
3 191 573 181 543 149 447
4 192 768 195 780 159 636
5 143 715 124 620 107 535
6 i więcej 109 741 103 695 81 540
rodziny z dziećmi ogółem 556 2 372 501 2 166 450 1 880
o liczbie dzieci 230 766 206 703 170 533
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1
2 182 762 162 647 158 646
3 89 457 90 457 76 389
4 31 190 33 198 31 187
5 14 97 8 55 5 38
6 3 26 5 43 8 65
7 i więcej 7 74 6 63 2 22
rodziny niepełne ogółem 113 388 112 381 101 324
o liczbie dzieci
1

44 105 46 110 53 130

2 41 143 43 149 28 89
3 14 64 12 49 11 46
4 i więcej 14 76 11 73 9 59
rodziny emerytów rencistów 
ogółem

215 428 215 389 207 338

o liczbie osób
1

96 96 114 114 121 121

2 69 138 56 112 56 112
3 27 81 28 84 19 57
4 i więcej 23 113 17 79 11 48
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03.

Powody przyznania pomocy

powód trudnej sytuacji życiowej 2014 2015 2016
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 343 1 018 353 1 024 351 958
bezdomność 10 10 12 12 6 6
potrzeba ochrony macierzyństwa 78 435 81 441 72 378

bezrobocie 447 1 378 418 1 219 373 1 029
niepełnosprawność 270 624 284 608 287 572
długotrwała lub ciężka choroba 306 714 321 696 327 653
bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych

254 1 040 234 907 206 779

przemoc w rodzinie 52 157 27 77 19 50
alkoholizm 61 120 68 116 51 82
narkomania 1 1 2 2 3 3
trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego

9 13 8 9 3 3

zdarzenie losowe 2 8 4 9 3 11
sytuacja kryzysowa 61 202 0 0 0 0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03.
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Rodzaje udzielonych świadczeń pomocy społecznej

forma pomocy 2014 2015 2016
Liczba osób 
którym 
przyznano 
decyzja 
świadczenie

Liczba 
świadczeń

Liczba osób 
którym 
przyznano 
decyzja 
świadczenie

Liczba 
świadczeń

Liczba osób 
którym 
przyznano 
decyzja 
świadczenie

Liczba 
świadczeń

zasiłki stałe 100 1 009 106 1 102 116 1 176

zasiłki okresowe 111 476 109 473 103 469

posiłek 691 92 169 676 96 897 597 75 863

usługi opiekuńcze 76 26 943 79 27 365 77 28 356

zasiłki celowe na pokrycie 
wydatki powstałych 
w wyniku zdarzenia 
losowego

2 3 4 4 3 4

inne zasiłki celowe i w 
naturze

653 x 630 x 588 X

odpłatność gminy za pobyt 
w domu pomocy społecznej

23 250 25 244 34 351

usługi specjalistyczne 2 3 00 1 204 0 0

wynagrodzenie należne 
opiekunowi z tytułu 
sprawowania opieki 
przyznane przez sąd

24 220 22 257 24 269

sprawienie pogrzebu 2 2 1 1 3 3

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, długotrwała lub ciężka choroba 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. W związku z wytycznymi 
Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w najbliższym czasie pośród 
form udzielanej pomocy wzrośnie liczba przyznawanych zasiłków okresowych.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Rodzaj świadczeń 2014 2015 2016
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 2 016 21 860 1 498 20 323 1933 22 369
dodatek z tyt. opieki nad 
dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego

78 508 64 389 56 610

urodzenia dziecka 111 111 100 100 142 142
dodatek z tyt. samotnego 
wychowywania dziecka

118 906 61 902 77 871

dodatek z tyt. kształcenia 
i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego

105 869 61 902 84 1006

dodatek z tyt. rozpoczęcia 
roku szkolnego

1 286 1 286 1 229 1 229 1 607 1 607

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

250 2 323 257 2 221 230 2 209

dodatek z tyt. wychowywania 
dziecka w rodzinie 
wielodzietnej

386 3 842 238 3 619 330 3 758

zasiłek pielęgnacyjny 857 9 066 777 8 544 722 8 326
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świadczenie pielęgnacyjne 92 1 010 115 1 091 107 1 083
jednorazowa zapomoga z tyt. 
urodzenia dziecka

231 231 265 265 280 280

świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego

246 2 455 195  2 339 199 2 343

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Świadczeń Rodzinnych MOPS w Brzesku

Z powyższych informacji wynika, że w analizowanym okresie liczba świadczeń wypłacanych z funduszu 
alimentacyjnego jest na stałym poziomie. Nastąpił wzrost wypłacanych jednorazowych zapomóg  z tytułu 
urodzenia dziecka. Pozostałe wskaźniki utrzymują się na stałym poziomie lub wykazują tendencje spadkową.

W lutym 2016r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. 
poz. 195 z późn. zm.) wprowadzająca program „Rodzina 500+”. W 2016r.  z w/w świadczenia skorzystało 
3 398 osób, przyznano 30 326 świadczeń. W 2016r. wprowadzono również świadczenie rodzicielskie, z którego 
skorzystało 152 osoby, przyznano 880 świadczeń (dane Wydziału Świadczeń Rodzinnych MOPS w Brzesku).

Od 01 stycznia 2017r. z tyt. urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo 
nieuleczalna chorobą zagrażającą  życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia 
w wysokości 4000zł, przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016, poz. 1860).

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

Typ poradnictwa 2014 2015 2016
psycholog 51 osób 40 osoby 40 osoby
prawnik 202 osób 183 osób 170 osoby
mediator 34 osób 47 osób 52 osób
policjant i pracownik 
socjalny

34 osoby 47 osoby 52 osób

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zauważalna jest malejąca ilość osób korzystająca z porad prawnika, jednak powyższa tabela wskazuje, iż 
w dalszym ciągu to właśnie z porad prawnych korzysta największa liczba osób.

4.  Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie w Brzesku

2014 2015 2016
liczba osób 1 0 0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Liczba osób korzystających z Hostelu wykazuje tendencje spadkową.

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

Liczba uczniówL.P. Nazwa szkoły Typ szkoły
2013/2014 2014/2015 2015/2016

Liceum Ogólnokształcące 514 463 4441 Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Brzesku

Technikum 423 414 418

Liceum Ogólnokształcące 0 0 0
Technikum 627 623 634

2 Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Brzesku Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa
425 429 427

Technikum 104 69 363 Zespół Szkół Technicznych 
i ogólnokształcących w Łysej 
Górze

Gimnazjum 0 52 47

Liceum Ogólnokształcące 37 23 0
Technikum 185 189 187
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

131 136 143

LO dla dorosłych 17 10 22

4 Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Czchowie

Szkoła Policealna 23 0 22
5 Zespół Szkół w Szczurowej Liceum Ogólnokształcące 0 0 0
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Technikum 96 93 81
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

109 125 126

Szkoła Policealna 0 0 0
LO dla dorosłych 42 30 24

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. Uczniowie mogą się również ubiegać o pomoc materialna o charakterze 
socjalnym.

6. Placówki oświatowo-wychowawcze.

Liczba uczniów w roku szkolnymL.P.
szkoła 2013/2014 2014/2015 2015/2016
1. P.Sz.P. w Porębie Spytkowskiej 124 123 131
2. P.Sz.P. nr 1 w Jadownikach 198 187 173
3. P.Sz.P. w Mokrzyskach 177 187 176
4. P.Sz.P. w Jasieniu 219 219 212
5. P.Sz.P. w Okocimiu 132 139 148
6. P.Sz.P. nr 2 w Jadownikach 168 150 147
7. P.Sz.P. w Buczu 135 131 133
8. P.Sz.P. w Sterkowcu 75 69 64
9. P.Sz.P. nr 2 w Brzesku 448 500 549
10. P.Sz.P. w Szczepanowie 76 87 91
11. P.Sz.P. nr 3 w Brzesku 539 562 604
12. Publiczne Gimnazjum Jadowniki 261 239 229
13. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku 564 570 579
14. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku 376 343 319
15. Katolickie Gimnazjum 30 26 23
16. Ochronka Sióstr Służebniczek 27 27 27
17. Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku 128 157 182
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Liczba uczniów w roku szkolnymL.P.
przedszkole 2013/2014 2014/2015 2015/2016
1. P. Przedszkole nr 7 w Brzesku 56 51 48
2. P. Przedszkole nr 3 w Brzesku 50 49 41
3. P. Przedszkole nr 1 w Brzesku 57 50 50
4. P. Przedszkole nr 9 w Brzesku 83 75 76
5. P. Przedszkole nr 4 w Brzesku 142 130 126
6. P.Przedszkole nr 1 w Jadownikach 75 75 75
7. P. Przedszkole w Porębie Spytkowskiej 52 50 50
8. P. Przedszkole w Szczepanowie 75 72 74
9. P. Przedszkole Parafialne 

w Mokrzyskach
99 90 95

10. P. Przedszkole Integracyjne w Bzresku 73 73 75
11. P. Przedszkole nr 10 z Oddziałem 

Integracyjnym w Brzesku
192 178 165

12. Przedszkole Niepubliczne NMP NP. 32 39 24
13. Niepubliczne Przedszkole Językowe 

Fikander
58 58 40

14. Przedszkole Specjalne Król Maciuś 
Pierwszy w Brzesku

13 12 12

15 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne 
„tańczące Nutki” Marcin Hnatów 
w Brzesku

0 4 17

16. Prywatne Przedszkole „Cypisek” s.c. 
w Brzesku

0 25 40
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Z powyższych danych wynika spadek liczby uczniów w zarówno w gimnazjach, szkołach podstawowych jak 
i przedszkolach.

Należy nadmienić iż na czas powstawania niniejszego programu Gmina Brzesko podjęła już kroki 
w kierunku zmiany sieci szkół jaka będzie funkcjonować na terenie Gminy Brzesko w związku 
z wprowadzeniem rządowej reformy oświaty.

7.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W roku 2014 z usług poradni skorzystało 532 dzieci, w 2015r  555 a w 2016 r. 537

W latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 wydano:

- 126 orzeczeń o kształceniu specjalnym,

- 20 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

- 71 orzeczeń o indywidualnym nauczaniu,

- 594 opinie o potrzebie udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym 128 dla dzieci w wieku 
przedszkolnym).

W ramach badan przesiewowych logopedycznych przebadano:

- w roku 2013/2014 – 340 dzieci (objęto terapią w PPP – 71),

- w roku 2014/2015 – 391 dzieci (objęto terapią w PPP – 73),

- w 2015/2016 – 285 dzieci (objęto terapią PPP – 61).

Dzieci uczestniczyły również w indywidualnej terapii pedagogicznej, terapii EEG-Biofeedback i zajęciach 
socjoterapeutycznych.

W przypadku danych z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej trudno mówić o wyraźnej tendencji 
w zakresie ilości dzieci objętych działaniami zauważalny jest jednak w roku szkolnym 2015/2016 spadek 
liczby dzieci objętych pomocą logopedyczną.

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 korzysta kilkanaście osób.
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Placówka Wsparcia dziennego przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku poprzez swoje działania 
wspiera szkołę i rodzinę w wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez oddziaływanie dydaktyczne 
i opiekuńczo- wychowawcze. Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo licznie uczestniczą w zajęciach 
tanecznych. Zespół tańca ludowego „Krakowiaczek” – zajęcia w każdy czwartek. Działa również schola 
dziecięca „Ziarenka Nadziei”, grupa teatralna, schola młodzieżowa. Spora grupa dzieci uczestniczy 
w cotygodniowych zajęciach plastycznych. Do dyspozycji wszystkich jest sala teatralna ze sceną i zapleczem, 
wyposażona w projektor i ekran, sprzęt nagłaśniający, stoły ping-pongowe oraz trzy odrębne sale 
wyposażone w podstawowe sprzęty. Istnieje możliwość skorzystania z kawiarenki, skorzystać z bezpłatnej 
porady prawnej i psychologicznej.

9.  Sąd Rejonowy w Brzesku

Nadzór kuratorski

Liczba rodzin objętych nadzorem kuratorskim ze względu na występująca przemoc
Rok 2014

(liczba rodzin)
Rok 2015

(liczba rodzin)
Rok 2016

(liczba rodzin)
0 0 2

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 ze względu na występującą przemoc w analizowanym okresie 
wykazuje niewielką, ale tendencje wzrostową..

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. 
W połowie roku 2016r. stowarzyszenie rozpoczęło realizacje dwóch dużych projektów dla:

- osób biernych zawodowo do 29 roku życia z terenu Województwa Małopolskiego z oferta doradztwa 
zawodowego, psychologicznego, kursami zawodowymi, stażami,

- kobiet bezrobotnych w wieku 50+ , mieszkających na terenie Powiatu Brzeskiego, z oferta doradztwa 
zawodowego, psychologicznego, prawnego, informatycznego oraz szkolenia zawodowe, staże zawodowe, 
zatrudnienie subsydiowane

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 w zakresie

wykupu leków, zapłaceniu należności za prąd, gaz, czynsz, wydawania paczek żywnościowych, pomocy 
w wyposażeniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (nie dotyczy rodzin które pobierają pieniądze 
z programu Rodzina 500+), dofinansowania wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży 
organizowanego przez Klub Sportowy „Jakub”, prowadzenia Jadłodajni oraz innym w zależności od 
potrzeb.

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 2014-2016 policjanci podejmowali 
różnorodne działania pomocowe wobec ofiar przemocy w rodzinie.
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Funkcjonariusze KPP Brzesko wypełnili w 2014r. 58 formularzy „Niebieska Karta”, w 2015r. 85 a w 2016r. 
70. W latach 2014-2016 funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP Brzesko prowadzili 
38 postepowań przygotowawczych dotyczących przemocy w rodzinie (art. 207 kk) które zakończyły się 
skierowaniem wniosku z aktem oskarżenia do prokuratury Rejonowej w Brzesku oraz 113 postepowań 
przygotowawczych dotyczących przemocy w rodzinie (art. 207 kk) zakończonych postanowieniem o odmowie 
wszczęcia dochodzenia.

Z danych KPP w Brzesku wynika wzrost liczby wypełnionych formularzy „Niebieskiej Karty”. Ilość 
wypełnionych w/w formularzy nie jest miarodajna. Należy 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
2014 rok 2015 rok 2016 rok

liczba dzieci pochodzących z terenu gminy Brzesko przebywających 
w rodzinach zastępczych 

8 10 11

liczba dzieci pochodzących z terenu gminy Brzesko przebywających 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

18 20 20

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

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie nieznacznie wzrosła liczba dzieci z terenu Gminy 
Brzesko przebywających w różnych formach pieczy zastępczej.

13.  Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Wyszczególnienie 2014 2015 2016
Gmina Brzesko 1 790 1 681 1 272
W tym miasto Liczba bezrobotnych 840 762 601

Gmina Brzesko 1 012 950 759
W tym miasto Kobiety 473 432 351

Gmina Brzesko 186 185 113
W tym miasto

Osoby z prawem do 
zasiłku 78 73 50

Gmina Brzesko 349 337 187
W tym miasto

Osoby do 25 roku 
życia 128 115 73

Gmina Brzesko 419 402 339
W tym miasto

Osoby powyżej 
50 roku życia 199 195 155

Gmina Brzesko 305 258 242
W tym miasto

Osoby bez kwalifikacji 
zawodowych 138 145 109

Gmina Brzesko 1080 983 775
W tym miasto

Osoby długotrwale 
bezrobotne 525 472 388

Gmina Brzesko 194 158 173
W tym miasto

Bezrobotni nowo 
zarejestrowani 86 71 74

Gmina Brzesko 147 149 142
W tym miasto

Osoby wyłączone 
z ewidencji 67 54 61

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

Z powyższych danych wynika malejąca ilość osób bezrobotnych w szczególności osób długotrwale 
bezrobotnych, kobiet oraz osób powyżej 50 roku życia.

14.  Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku

Liczba osób wezwanych na posiedzenia zespołu ds. leczenia celem motywowania do podjęcia leczenia
2014 104 osoby
2015 106 osoby
2016 79

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MKRPA w  Brzesku

Z powyższej tabeli wynika, że liczba osób wobec których podjęto działania w kierunku zmotywowania do 
leczenia znacznie spadła w 2016r.
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Cele Programu na lata 2017-2019

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. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Brzesku/ Wydział Edukacji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku

Liczba zorganizowanych akcji, szkoleń, wydawnictw, 
artykułów, działań informacyjnych

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.

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

Organizowanie zajęć w ramach Szkoły dla Rodziców 
dla rodzin z terenu Gminy Brzesko

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy 
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Ilość osób, które wzięły udział w zajęciach

Organizowanie projektów wspomagających dla 
członków rodzin przeżywających trudności  
w prawidłowym funkcjonowaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku Ilość zorganizowanych projektów oraz liczba osób 
biorąca w nich udział.

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

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 
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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 oraz ocena 
sytuacji rodzin biologicznych

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, Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Liczba osób korzystających 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 Burmistrzowi Brzeska, który w terminie do 31 marca każdego roku będzie 
składał Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Finansowanie programu

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

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).
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