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 Załącznik Nr 2 
do Raportu z realizacji Uchwał Rady Miasta za 2011 r. 

  
 Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną  

 - monitoring realizacji zadań w 2011 r. 

 
Cel operacyjny I - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
 
Cel szczegółowy 1. Pomoc w osiąganiu niezależności ekonomicznej rodzin. 
  
Nr Zadanie Realizacja 
1  

Opracowanie i realizacja naprawczych programów  
skierowanych do osób bezrobotnych, w tym 
współfinansowanych przez UE. 

MOPS 
Do 24 osobowej grupy bezrobotnych skierowano dodatkową ofertę w ramach 
działań zawartych w realizowanym projekcie p.n. „Program aktywizacji społeczno - 
zawodowej w Mieście Mszana Dolna”, współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej.  
Beneficjentom projektu zagwarantowano wsparcie psychologiczne oraz spotkania z 
doradcą zawodowym. Ponad to w ramach kontraktów socjalnych Beneficjenci 
projektu byli objęci intensywną pracą socjalną oraz otrzymali pomoc finansową w 
ogólnej kwocie 24.770,00 zł, która stanowiła wkład własny do projektu. 
Kwota dofinansowania pozyskanego z UE na realizację działań wyniosła  
151.352,52 zł. 
 

2 Wspieranie finansowe i rzeczowe osób i rodzin zagrożonych 
ubóstwem przy jednoczesnym egzekwowaniu ich obowiązku 
współdziałania w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. 

MOPS  
176 osób uzyskało, po wywiązaniu się z postawionych im zobowiązań, pomoc 
materialną w formie zasiłków celowych, celowych specjalnych, stałych. Wysokość 
udzielonego wsparcia finansowego stanowiła łącznie kwotę 281.692,00 zł, 
Pracownicy socjalni motywowali osoby bezrobotne do podjęcia zatrudnienia poprzez 
wspieranie ich w aktywnym poszukiwaniu pracy, oferowali pomoc przy 
podjęciu rejestracji w PUP, a także poprzez prowadzenie „Banku Pracy”.  
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3  
Zagwarantowanie dożywiania w szkole uczniom tego 
potrzebującym. 

MOPS  
– 155 osobom  (w tym: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjów oraz osoby dorosłe) zagwarantowano pomoc w formie gorącego posiłku. 
Wydatkowano środki w wysokości 100.553,00 zł. 
 
ZSM Nr 1  
– 52 uczniów zostało objętych przez szkołę pomocą w formie zakupu obiadów 
w stołówce szkolnej. 
 
ZSM Nr 2 
– 43 uczniom SP zapewnił dożywianie GOPS w Mszanie Dolnej 
– 9 uczniom SP - Zespół Charytatywny. 
 
Łącznie 259 uczniów objęto pomocą w formie posiłku. 
 

4  
Pomoc w wyposażeniu w książki i przybory szkolne. 

MOPS  
– 16 uczniom dofinansowano zakup podręczników oraz przyborów 
szkolnych, na łączną kwotę 5.300,00 zł. 
 
ZSM Nr 1  
– 35 uczniów objęto pomocą w formie zakupu wyprawki szkolnej 
– 22 uczniom zakupiono przybory szkolne. 
 
ZSM Nr 2 
– 59 uczniom szkoła dofinansowała zakup podręczników 
– 10 uczniów wypożyczyło podręczniki z biblioteki szkolnej 
 
Tą formą pomocy objęto łącznie 142 uczniów. 
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Cel operacyjny II - Wspieranie rodzin w wypełnianiu przez nie funkcji wychowawczych i opiekuńczych 
 
Cel szczegółowy 1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, emocjonalnych, wychowawczych i opiekuńczych rodzin. 
 
Nr Zadanie Realizacja 
1  

Włączenie rodziców w proces dydaktyczno - wychowawczy 
dzieci. 

ZSM Nr 1  
W proces dydaktyczno – wychowawczy zostało włączonych – 21 rodziców 
będących członkami Rady rodziców szkoły. Raz w miesiącu odbywały się Dni 
otwarte. Dwa razy w roku odbywają się wywiadówki. Ponadto rodzice brali udział w 
wycieczkach klasowych, uroczystościach szkolnych. 
 
ZSM Nr 2  
Bieżąco włączano rodziców w proces dydaktyczny poprzez pracę Rady Rodziców, 
raz w miesiącu dni otwarte, dwa racy w roku wywiadówki, dwa razy w roku 
spotkanie z wychowawcami klas, udział rodziców w wycieczkach, imprezach 
klasowe i szkolne.  
 

2  
Organizacja zajęć informacyjno - warsztatowych mających na 
celu rozbudowanie wiedzy rodziców na temat rozwoju dzieci i 
młodzieży. 

ZSM Nr 2  
100 rodziców uczestniczyło w pedagogizacji rodziców. 
300 rodziców odbyło spotkania indywidualne Pedagogami szkolnymi oraz Dyrekcją. 
 

3 Organizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowiących 
alternatywę dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych 
Umysłowo 
Oczekuje na zmianę zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, co 
umożliwi realizację zadania. 
 

4  
Zapewnienie pomocy na zasadach wolontariatu dla osób w 
podeszłym wieku, samotnych lub rodzin z niepełnosprawnym 
członkiem rodziny. 

MOPS 
3 środowiska osób w podeszłym wieku i starszych objęto pomocą  wolontariatu 
w celu ich usprawnienia funkcjonowania w środowisku zamieszkania. 
 
ZSM Nr 1  
50 uczniów w ramach wolontariatu podejmowało działania charytatywne. 
20 uczniów brało udział w projekcie pn. „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. 
 



 4 

ZSM Nr 2 
Uczniowie podejmowali współpracę z Zespołem Charytatywnym działającym przy 
Parafii św. Michała.  
 

5  
Utrzymywanie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i 
narkotyków. 

MKRPA 
Terapeuta Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w zakresie uzależnień 
i przemocy odbył 91 spotkań z 21 osobami. 
Obszary pracy terapeuty uzależnień: 
– stawianie diagnozy uzależnienia 
– motywowanie do podjęcia terapii 
– podtrzymywanie w podjętej decyzji o nie piciu alkoholu, 
– praca z osobami prowadzącymi pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwym, 
– motywacja do pracy nad współuzależnieniem. 
Dyżury odbywały się 1 raz w tygodniu przez 4 godziny (czwartek). Z tego tytułu 
poniesiono koszty w kwocie 9.742,50 zł. 
 

6  
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
i narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie i degradacją 
społeczną. 

MKRPA 
Z porad Pedagoga Punktu Konsultacyjno - Informacyjnym  w zakresie 
uzależnień i przemocy skorzystało 13 osób podczas 22 spotkań. 
Udzielana była pomoc pedagogiczna: 
– dziecku z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi, 
– dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
– dziecku z nadpobudliwością psychoruchowa i dysleksją, 
– rodzicom- trudności wychowawcze z dziećmi, 
– w ramach usprawnienia komunikacji rodzinnej i kreatywnego rozwiązania 
konfliktów, 
– w zakresie przemocy w rodzinie i współuzależnienia, 
– w adaptacji po powrocie z emigracji. 
Dyżury odbywały się 1 raz w tygodniu przez 4 godziny (czwartek). Z tego tytułu 
poniesiono koszty w kwocie 7.155,00 zł. 
 

7  
Powołanie Zespołu d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w  którego składzie mogą być przedstawiciele: MOPS, Policji, 
MKRPA, PK-I, SPZOZ, MOW,  Pedagodzy szkół podstawowych, 

MOPS 
W 2011 r. Zespół odbył 4 spotkania robocze, podczas których jego członkowie 
dokonali oceny sytuacji problemowej w 35 rodzinach znajdujących się w 
sytuacjach kryzysowych. Podjęto działania w kierunku wypracowania 
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gimnazjów, ponadgimnazjalnych. Skład osobowy oraz 
regulamin zespołu określi Burmistrz Miasta w drodze 
zarządzenia. 

sposobu postępowania mającego na celu przywrócenie integralności rodziny.  
Ponad to podejmowane były działania informacyjno – edukacyjne w 
środowisku dot. przeciwdziałania przemocy (tablice ogłoszeń, stroma 
internetowa: www.mops.mszana-dolna.pl).  
2 pracowników MOPS brało udział w szkoleniach dla specjalistów z zakresu 
przeciwdziałania przemocy organizowanych przez GOPS w Wielkiej Wsi.  
Na realizację zadania nie zostały zabezpieczone żadne dodatkowe środki finansowe. 
 

 
Cel szczegółowy 2. Umożliwienie prawidłowego rozwoju dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia  edukacyjno - rozwojowe oraz 
akcentowanie postaw prospołecznych. 
 
Nr Zadanie Realizacja 
1  

Kontynuacja działalności i dążenie do rozwoju świetlicy dla 
dzieci i młodzieży na osiedlu Krakowska. 

MKRPA / MOK 
Ok. 200 uczestników (dzieci i młodzież) skorzystało z zajęć prowadzonych w 
Świetlicy, która działała od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie (20 
godzin/tydzień). Zajęcia stanowiły zagospodarowanie czasu wolnego i były 
alternatywą dla patologii społecznych. Na te cele zostały poniesione koszty w 
wysokości: 
12.728,97 zł – świetlica 
  5.551,76 zł – media 
--------------- 
18.280,73 zł – łącznie działalność świetlicy, w tym: 1.500 zł stanowi partycypacja 
spółdzielni mieszkaniowych: im. Władysława Orkana i „Oświata”. 
 
Ponadto na osiedlu Krakowska powstał plac zabaw, z którego korzystają dzieci 
objęte opieką Świetlicy.  
15.000,00 zł – zakup urządzeń i instalacja placu zabaw. 
 

2 Objęcie specjalistyczną opieką dzieci z deficytami rozwojowymi 
i zaburzeniami. 

ZSM Nr 1  
5 uczniów uczestniczyło w zajęciach rewalidacyjnych. 
8 uczniów uczestniczyło w zajęciach logopedycznych. 
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ZSM Nr 2  
100 uczniów objęto zajęciami dydaktyczno -wyrównawczymi 
11 uczniów brało udział w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych 
20 uczniów w zajęciach logopedycznych 
1 uczeń we wczesnym wspomaganiem rozwoju 
3 uczniów objęto rewalidacją indywidualną 
6 uczniów brało udział w nauczaniu indywidualnym. 
Łącznie pomocą objętych zostało 141 uczniów. 
 

3  
Wzbogacenie standardowej oferty dydaktycznej w szkołach o 
problemy osób starszych i niepełnosprawnych, zagrożenia 
cywilizacyjne, zachowania prowadzące do utraty 
bezpieczeństwa fizycznego, zdrowotnego i socjalnego. 

ZSM Nr 1 
20 uczniów – Szkolne Koło Caritas, 
30 uczniów – wolontariat, 
20 uczniów – udział w projekcie pn. „Mieć wyobraźnię Miłosierdzia:, 
Uczniowie brali udział w zajęciach nt. chorób cywilizacyjnych, ryzykownych 
zachowań, agresji i przemocy. 
 
ZSM Nr 2 
34 uczennice brały udział w prelekcji Pt. „Między nami kobietkami” 
79 uczniów brało udział w programie pn. „Przyjaciel” 
Odbyły się zajęcia nt. chorób cywilizacyjnych, ryzykownych zachowań, agresji i 
przemocy oraz spotkania z Policją. 
 
Policja 
Na przestrzeni całego roku funkcjonariusze Komisariatu Policji współpracowali 
z ZSM Nr 1 i Nr 2 prowadząc zajęcia w formie pogadanek i prelekcji n.t. 
bezpieczeństwa w szkole, na ulicy i w grupie rówieśniczej, które były skierowane 
zarówno do uczniów, rodziców jak i nauczycieli szkół. 
 

4  
Wspieranie zajęć sprzyjających rozwojowi umiejętności 
prospołecznych a w późniejszym czasie przedsiębiorczości 
młodego pokolenia – przygotowanie do wyboru zawodu. 

ZSM Nr 1  
62 uczniów brało udział w zajęciach z zakresu orientacji zawodowej. 
 Wszyscy uczniowie szkoły objęci byli zajęciami w zakresie rozwijania  
umiejętności prospołecznych. 
 
ZSM Nr 2  
Prowadzone były lekcje wychowawcze dotyczące kształtowania umiejętności 
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społecznych (dot. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem). 
Uczniów klas I-III Gimnazjum objęto zajęciami z zakresu orientacji zawodowej. 
Odbywał się projekt pn. „Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla uczniów 
gimnazjum w mieście Mszana Dolna” oraz program pn. „Przyjaciel”. 
 

5  
Promocja i wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez system 
nagród i stypendiów. 

ZSM Nr 1 
70 uczniów otrzymało nagrody książkowe 
 
ZSM Nr 2  
Ok. 200 uczniów otrzymało nagrody rzeczowe, książki, puchary  
1 uczeń otrzymał stypendium – SAPERE AUSO – Małopolska Fundacja 
Stypendialna. 
 

 
Cel operacyjny III - Profilaktyka patologii społecznych poprzez sport, rekreację i turystyk ę 
 
Cel szczegółowy 1. Motywowanie dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia jako alternatywa do używek, komputera, TV itd. 
 
Nr Zadanie Realizacja 
1  

Zapewnienie bogatej oferty spędzania czasu wolnego 
skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

MOK 
Prowadził następujące działania ukierunkowane na wszystkie grupy osób: 
1) 160 os. - Kurs Tańca Towarzyskiego 
2) 52 os. - Kurs Tańca Nowoczesnego 
3) 16 os. - Sekcja Biegów Górskich i Długodystansowych 
4) 6 os. – Grupa śpiewacza „Mszanicanki" 
5) 6 os. – Grupa śpiewacza „Słomianki” 
6) 66 os. - warsztaty muzyczne 
7) 32 os. - Chór Dziecięcy MOK  
8) 47 os. - Klub Tańca Towarzyskiego „PRESTIGE” MOK Mszana Dolna 
9) 20 os. - Ceramika 
Całościowy koszt w/w działań wyniósł 101.800,00 zł, w tym wkład 
uczestników stanowił ok. 91.000,00 zł.  
 

 
 
12 
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Klub Sportowy „TURBACZ”   
Poprzez realizację zadania „BĄDŹ SPRAWNY” dążono do propagowania sportu 
kwalifikowanego, kształtowania wartości fizycznych i moralnych oraz do walki 
z patologiami społecznymi. 
Działaniami zostały objęte 4 grupy osób (dzieci, młodzież, dorośli) liczące łącznie 
120 osób.  
Zajęcia odbywały się:  
I grupa – 2razy/tydzień w liczbie 330 godz. 
II grupa – 3 razy/tydzień w liczbie 236 godz. 
III grupa – 3 razy/tydzień w liczbie 306 godz. 
IV grupa – 2razy/tydzień (listopad/grudzień) w liczbie 60 godz. 
Łączny koszt realizacji zadania stanowił 90.000,00 zł, z czego 60.000,00 zł 
stanowiło dofinansowanie z GPPiRPA.  
 
MKRPA 
– KS TURBACZ : sekcja piłkarska – obejmuje 120 uczestników, sekcja TAE-
KWON-DO – 60 uczestników. Działalność całoroczna. Koszt działań: 59.000,00 zł 
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej:  187 os. objętych działaniami. 
Działalność cykliczna. Koszt: 1.590,00 zł 
– PTTK : 50 - 70 os. (średnia liczba uczestników na wycieczce). Działalność 
cykliczna. Koszt: 2.700,00 zł 
– Koło Wędkarskie Mszanka: 80 os. objętych działaniami. Działalność całoroczna. 
Koszt: 3.000,00 zł 
– Biblioteka Miejska: 260 os. objętych działaniami. Działalność całoroczna. Koszt: 
5.000,00 zł 
– Parafia Miłosierdzia Bożego: 60 os. objętych działaniami + 130 osób (zbiórka 
krwi). Działalność całoroczna. Koszt: 10.000,00 zł  
– ZSM Nr 1: Działalność całoroczna. Koszt: 26.000,00 zł 
– ZSM Nr 2: Działalność całoroczna. Koszt: 26.000,00 zł 
– LAMA : ok. 130 os. objętych działaniami. Działalność cykliczna. Koszt: 5.271,00 
zł 
– OSP: ok. 100 os. Działalność całoroczna. Koszt: 6.300,00 zł 
– ZHP: 20 os. objętych działaniami. Działalność cykliczna. Koszt: 8.000,00 zł 
– 2 Turnieje szachowe: ok. 80 os. objętych działaniami. Działalność cykliczna. 
Koszt: 3.500,00 zł 
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– MOK : ok. 300 os. objętych całorocznymi działaniami oraz ok. 5.300 os. objętych 
cykliczną działalnością. Koszt: 80.7280,97 zł 
– MGKS „Mszanka” : 30 os. Działalność całoroczna zainicjowana w listopadzie 
2011 r. Koszt: 10.000,00 zł  
Łącznie na realizację działalności statutowej i edukacyjnej wydatkowano środki 
z GPPiRPA w wysokości 247.090,10 zł.  
 

2 Promowanie zdrowego stylu życia - kampania edukacyjna. Brak informacji. 
 

3  
Zwiększanie integracji społeczności lokalnej poprzez 
organizację imprez kulturalno - rozrywkowych przy współudziale 
władz samorządowych. 

MOK 
Poprzez następujące działania dążono do zwiększenia integracji społeczności 
lokalnej: 

1) 20 os. - Bieg po zdrowie  
2) 270 os. - XVII Finał WOŚP  
3) 92 os. - Chór -Koncert Kolęd i Pastorałek  
4) 150 os. - Konkurs Palm Wielkanocnych 
5) 13 os. - Cała Polska Biega  
6) 9 os. – Przedstawienie – Grupa teatralna „Bez Nazwy” 
7) 500 os. - Piknik Rodzinny Dzień Dziecka  
8) 97 os. - Koncert na Finał  
9) 41 os. - Przedstawienie – Grupa teatralna „Wizja” 
10) 6.000 os. - Dni Mszany Dolnej 2010  
11) 53 os. – Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości 
12) 400 os. – V Zagórzańskie Spotkania Chórów „LAUDATE DOMINUM”  
13) 800 os. - Święto Patrona Miasta Mszana Dolna  
14) 540 os. - III Zagórzański Spotkana Chórów „LAUDATE DOMINUM” 
15) 400 par + 500 widzów – VI OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Mszana 

Dolna 
Koszt w/w zadań wyniósł 43.340,00 zł oraz środki finansowe od sponsorów. 
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Cel operacyjny IV - Szeroko pojęta promocja zdrowia 
 
Cel szczegółowy 1. Kompensowanie deficytów zdrowotnych. 
 
Nr Zadanie Realizacja 
1  

Realizacja profilaktycznych programów prozdrowotnych w 
szkole – badanie stanu zdrowia uczniów w zakresie: wad 
postawy, wzrok, higiena, prawidłowe żywienie. 

ZSM Nr 1  
Pielęgniarka szkolna rozeznała stan zdrowia wszystkich uczniów. Odbyły się 
tematyczne lekcje wychowawcze oraz pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę 
szkolną. Uczniowie zostali objęci fluoryzacją. 
 
ZSM Nr 2  
Uczniowie objęci byli badaniem przesiewowym w kierunku wad postawy, słuchu, 
wzroku oraz CTK. Odbyły się pogadanki nt. zdrowego trybu życia, właściwego 
odżywiania, spędzania wolnego czasu - prowadzone przez Pedagoga szkolnego, 
wychowawców, Pielęgniarkę szkolną. 
Uczniowie brali udział w zajęciach na basenie. 
 

2  
Realizacja programów propagujących zasady bezpiecznego 
zachowania w czasie zabaw, na wakacjach, na ulicy, w domu. 

ZSM Nr 1 
Uczniowie klas I – III SP i Klas I Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniach z 
Policjantami. 
 
ZSM Nr 2  
Uczniowie brali udział w pogadankach n.t. bezpiecznego spędzania czasu 
prowadzone przez wychowawców klas i Pedagoga szkolnego  
200 uczniów klas I – IV SP i klas II - III Gimnazjum  brało udział w spotkaniach z 
Policjantami. 
 
Policja 
Na przestrzeni całego roku funkcjonariusze Komisariatu Policji współpracowali 
z ZSM Nr 1 i Nr 2 prowadząc zajęcia w formie pogadanek i prelekcji n.t. 
bezpieczeństwa w szkole, na ulicy i w grupie rówieśniczej, które były skierowane 
zarówno do uczniów, rodziców jak i nauczycieli szkół. 
 

 


