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SPRAWOZDANIE za rok 2017 

z realizacji działań wynikających  

z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 

 

 

Obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

nakłada na gminę art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2017r. 

poz. 1769 z późn.zm.). 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska 

została przyjęta uchwałą nr XLIII/621/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 września 2014 

r., a następnie zmieniona uchwałą nr Nr XX/295/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 

września 2016 r.  

W strategii określono następujące cele strategiczne: 

1) rozwój systemu wspierającego aktywność zawodową mieszkańców gminy, 
2) stworzenie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin z dziećmi, 
3) przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym, 
4) zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i problemów z nim związanych oraz utrzymanie 

i wzmacnianie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Dąbrowa 

Tarnowska, 
5) tworzenie osobom niepełnosprawnym oraz długotrwale lub ciężko chorym w Dąbrowie Tarnowskiej 

warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej na miarę ich możliwości i potrzeb, 
6) przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku. 

Adresatami Strategii są mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska, zarówno osoby samotne jak i 

rodziny, którzy wymagają pomocy w odzyskaniu sił, wiary w siebie i zdolności do samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku lokalnym. 

Zgodnie z zapisami Strategii, jej realizatorami są: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, 

 Instytucje oświatowe, w szczególności przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, świetlice, 

Centrum Usług Wspólnych, 

 Instytucje ochrony zdrowia, w szczególności SGZOZ, 

 Instytucje kultury i sportu, w szczególności: Miejska Biblioteka Publiczna, Dąbrowski Dom Kultury, 

Referat Kultury Fizycznej i Sportu UM, 

 Inne jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Tarnowska, 

 organizacje pozarządowe, którym gmina zleca wykonywanie zadań w obszarze polityki społecznej. 

Sprawozdanie za 2017r. z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020, sporządził Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Zarządzeniem Nr 35.1345/2018 

z dnia 15.02.2018r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej powołał Zespół ds. Monitoringu Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020, który 

realizuje wykonania przyjętych zadań w Strategii. W skład w/wym Zespołu wchodzą: 

1.Pani Katarzyna Hałun – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w 

Dąbrowie Tarnowskiej 

2. Pani Anna Jastrzębiec-Witkowska – Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. 

3. Pani Agata Kaczor – Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. 

4. Pani Barbara Nawój – Publiczne Przedszkole Nr 1 W Dąbrowie Tarnowskiej. 

5. Pani Anna Bator - Publiczne Przedszkole Nr 2 W Dąbrowie Tarnowskiej. 
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6. Pani Ewa Borek – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. 

7. Pani Ewa Mróz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. 

8. Pani Urszula Lizak - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskie 

Niniejsze sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań częściowych sporządzonych przez 

realizatorów Strategii oraz danych własnych MOPSiWR. Sprawozdania częściowe przekazały następujące 

podmioty: 
 

1) Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej (sprawozdanie zawiera dane zebrane również od Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostek organizacyjnych gminy oraz klubów 

sportowych), 
2) Dąbrowski Dom Kultury, 
3) Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, 
4) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej, 
5) Związek Dąbrowiaków w Dąbrowie Tarnowskiej, 
6) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie 

Tarnowskiej, 
7) Oddział Regionalny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej,  
8) Świetlica Parafialna przy Parafii Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, 
9) Publiczne Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, 
10) Publiczne Przedszkole nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, 
11) Publiczne Przedszkole w Nieczajnej Górnej, 
12) Publiczne Przedszkole w Smęgorzowie, 
13) Niepubliczne Przedszkole Ochronka w Dąbrowie Tarnowskiej  
14) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, 
15) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, 

16) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej 
17) Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, 
18) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach, 

19) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej, 
20) Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie, 
21) Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej  
22) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku, 
23) Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w 

Żelazówce, 
24) Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim, 
25) Dzienny Dom Opieki „Senior Wigor” w Dąbrowie Tarnowskiej 
26) Samorządowy Żłobek „Perełka” w Dąbrowie Tarnowskiej
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Działania określone w Strategii finansowane były ze środków własnych gminy, ze środków budżetu państwa, ze środków zewnętrznych pozyskanych przez 
gminę (między innymi z Unii Europejskiej oraz w ramach programów rządowych). 

Zawarte w sprawozdaniu skróty oznaczają: 

MOPSiWR - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej 

UM - Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej 

GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Tarnowskiej 

RKFiS -  Referat Kultury Fizycznej i Sportu 

DDK - Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej 

MBP - Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej 

ZI - Miejski/Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej 

KPP - Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej 

PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej 

PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 

PAI-                  Program Aktywizacja i Integracja 

SEPI- Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna 

b.d. - brak danych 

 

 

  
CEL STRATEGICZNY I : Rozwój systemu wspierającego aktywność zawodową mieszkańców gminy 

  
Cel szczegółowy 1: Poszerzanie struktury wspierającej działania osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. 

  
Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 
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1.1. Poszerzanie poziomu 

współpracy z  PUP, OHP i 

niepublicznymi służbami 

zatrudnienia w zakresie 

pośrednictwa pracy, 

doradztwa  

i doskonalenia 

zawodowego. 

MOPSiWR 
PUP 

 liczba zawartych umów, porozumień  

i partnerów  4 
 

 liczba spotkań  18 

4 w tym: 
1 - Porozumienie z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego - 

umożliwienie odbycia stażu dla 3-ch osób w MOPSiWR. 
2-Porozumienie  w ramach projektu ”Dogonić Marzenia- 

kompleksowa aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym „– Puls Systemy 

organizacji Szkoleń Sp. z o.o. - umożliwienie odbycia stażu dla 5-ciu 

osób w MOPSiWR 
3-Porozumienie z Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń 

Adrian Janas – umożliwienie odbycia stażu dla 2 osób MOPSIWR 
4- Porozumienie z PUP w ramach wykonywania prac społecznie 

użytecznych dla 18 osób  korzystających z pomocy |MOPS i WR  z 

ustalonym III profilem pomocy przez PUP w ramach programu PAI 

  
1.2  Pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy 

poprzez promowanie 

oferty szkoleniowej PUP, 

OHP i niepublicznych 

służb zatrudnienia. 

MOPSiWR 
PUP 

 liczba osób, którym udzielono pomocy 

w aktywnym poszukiwaniu pracy  18 
 liczba osób, którym udzielono pomocy 

w placówkach organizacji 

pozarządowych  5 

-Zostało zatrudnionych 18 osób w ramach prac społecznie 

użytecznych - PAI, 
Kolportaż ulotek OHP, informowanie o realizowanych szkoleniach i 

kursach. 
-projekt ”Dogonić Marzenia- kompleksowa aktywizacja społeczno 

zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym” – Puls Systemy organizacji Szkoleń Sp. z o.o. - 

umożliwienie odbycia stażu dla 5-ciu osób w MOPSiWR 

  

1.3  Udział w partnerstwach 

(lokalnych, krajowych i 

międzynarodowych) na 

rzecz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy. 

MOPSiWR  liczba zawartych umów partnerskich 4 

4 w tym: 
1. Porozumienie z Fundacją im Hetmana Jana Tarnowskiego - 

umożliwienie odbycia stażu dla 3-ch osób w MOPSiWR. 
2.Porozumienie  w ramach projektu ”Dogonić Marzenia- 

kompleksowa aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym „–Puls Systemy 

organizacji Szkoleń Sp. z o.o. - umożliwienie odbycia stażu dla 5-ciu 

osób w MOPSiWR 
3. Porozumienie z Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń 

Adrian Janas – umożliwienie odbycia stażu dla 2 osób MOPSIWR 
4. Porozumienie z PUP w ramach wykonywania prac społecznie 

użytecznych dla 18 osób  korzystających z pomocy |MOPS i WR  z 

ustalonym III profilem pomocy przez PUP w ramach programu PAI 
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Cel szczegółowy 2 : Przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia. 

  
Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

  2.1  Współpraca z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie 

monitorowania zjawiska 

bezrobocia na terenie 

gminy. 

MOPSiWR 
 

PUP 

liczba działań w zakresie 

monitorowania  zjawiska bezrobocia  

800 

Regularna wymiana informacji między Ośrodkiem a PUP  

o osobach bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej  – 

korzystanie z systemu SEPI- 800 

  
2.2  Redukowanie 

psychospołecznych 

skutków  bezrobocia: praca 

socjalna  prowadzona 

przez pracowników 

socjalnych we współpracy 

z psychologami, 

doradcami zawodowymi, 

prawnikami (m.in. w 

oparciu o kontrakt 

socjalny). 

MOPSiWR 
 

PUP 

 liczba programów i projektów 

służących eliminowaniu skutków 

bezrobocia  1 
 liczba osób objętych pracą socjalną  

w tym zakresie 43 
 liczba osób korzystających  

z poradnictwa psychologicznego  

i prawnego 18 
 liczba zawartych kontraktów socjalnych 

z tytułu bezrobocia 43 

1) PAI-działania w zakresie aktywizacji i integracji społecznej  osób 

bezrobotnych z określonym III  profilem poprzez zwiększenie 

motywacji do zatrudnienia , samodzielności w życiu społeczno- 

zawodowym, podwyższenie poczucia własnej wartości, zwiększenie 

aktywności do samodzielnego poruszania się na rynku pracy 
2) 43- kontraktów socjalnych  w tym 18 – kontraktów PAI zawartych 

przez pracowników socjalnych 
3) 43- osoby objęte pracą socjalna w tym zakresie, 
 

18- osób objętych pomocą psychologiczną i poradnictwem prawnym 
 

 

43- osoby  bezrobotne , z którymi zawarto kontrakt socjalny, 

  
Cel szczegółowy 3 : Dążenie do wyrównania szans różnych grup społecznych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie. 

  
Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

  3.1   Współpraca z 

Powiatowym Urzędem 

Pracy i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie 

inicjowania i wspierania 

systemowych rozwiązań 

umożliwiających podjęcie 

pracy, między innymi 

MOPSiWR 

PUP 

 liczba osób, które skorzystały ze 

szkoleń, kursów, prac społecznie 

użytecznych 18 

1. MOPSiWR na podstawie porozumienia zawartego z PUP w 

Dąbrowie Tarnowskiej realizował w 2017r. Program Aktywizacja i 

Integracja (PAI) dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w 

Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku- 18 osób. 
2. Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska nie działają spółdzielnie 

socjalny. 
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tworzenia spółdzielni 

socjalnych. 

  

3.2   Wspieranie różnych form 

zatrudnienia w tym 

socjalnego i 

subsydiowanego (np. w 

ramach robót publicznych) 

oraz innych form 

aktywizacji zawodowej 

(np. prac społecznie 

użytecznych). 

MOPSiWR 

Jednostki org. 

gminy  
GKRPA 

 liczba osób zaktywizowanych  

zawodowo 45 
 liczba instytucji umożliwiających 

podjęcie aktywizacji zawodowej 2 

Urząd Miejski 

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej  

w ramach robót publicznych na stanowisku robotnik gospodarczy, 

dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie 

Tarnowskiej (ok. 45 osób). 

  MOPSiWR 

Zatrudnienie w MOPSiWR 1 osoba w ramach umowy o refundację 

pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowane z PUP 

w Dąbrowie Tarnowskiej. 

  3.3   Organizowanie (w ramach 

projektów systemowych) 

indywidualnego doradztwa 

zawodowego w zakresie 

planowania ścieżki 

kształcenia lub drogi 

zawodowej oraz diagnozy 

predyspozycji 

zawodowych. 

MOPSiWR 

PUP 
liczba osób objętych wsparciem 18 

Celem PAI była aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób 

bezrobotnych oddalonych od rynku pracy (tzw. III profil pomocy) 

korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. W 

Programie który  trwał 2 miesiące, tj. od 01.06.2017r. do 

31.07.2017r. osoby zamieszkujące na terenie gminy Dąbrowa 

Tarnowska, poza wykonywanymi pracami uczestniczyli również w 

prowadzonych szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie 

świadomego kształtowania kariery zawodowej, pozyskiwania 

umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy. 

  3.4   Udzielanie osobom 

bezrobotnym i ich 

rodzinom wsparcia, 

zgodnie z ustawą o 

pomocy społecznej. 

MOPSiWR 

Jednostki org. 

gminy  

liczba  rodzin i liczba osób w rodzinach 

objętych pomocą zgodnie z ustawą o 

pomocy społecznej, z tytułu bezrobocia 

396 rodzin (1198 osób w rodzinach) 

MOPSiWR 

W 2017 r. z powodu bezrobocia udzielono pomocy społecznej 396 

rodzinom (1198 osób w rodzinach), z czego 184 rodzin otrzymało 

zasiłek okresowy z powodu bezrobocia. 

  
3.5   Szkolenia podnoszące 

kwalifikacje uczestników 

projektu systemowego. 

MOPSiWR 

Jednostki org. 

gminy  

 liczba osób objętych wsparciem 18 
 liczba szkoleń 16 

Przeprowadzane były warsztaty tematyczne oraz warsztaty wsparcia 

grupowego (2 razy w tygodniu po 6 godzin) 
Przeprowadzanie konsultacji zawodowych indywidualnych w ramach 

PAI.   
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CEL STRATEGICZNY II : Stworzenie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin z dziećmi 

  
Cel szczegółowy 1 : Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

  
Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

  

1.1   Zapewnienie miejsc opieki 

nad dzieckiem, do czasu 

rozpoczęcia przez nie 

nauki w szkole. 

przedszkola, 

oddziały 

przedszkolne, 

żłobek 

liczba miejsc w żłobkach, klubach 

malucha, u dziennych, opiekunów  

w przedszkolach publicznych  

i niepublicznych  835 

Od dnia 01.09.2017r. na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska 

funkcjonował 1 żłobek .  
Na terenie gminy funkcjonowało 10 przedszkoli (3 w Dąbrowie 

Tarnowskiej, po 1 w Smęgorzowie i Nieczajnej Górnej), w tym 1 

niepubliczne; oddziały przedszkole posiadało 5 szkół (w Gruszowie 

Wielkim, Laskówce Chorąskiej, Lipinach, i Żelazówce) w tym 2 

niepubliczne. 

  

1.2   Zapewnienie oferty 

ogólnodostępnych zajęć 

pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych. 

szkoły podstawowe,  

gimnazja, 

Referat Kultury 

Fizycznej i Sportu 

UM,  

MBP,  

DDK,  

kluby sportowe, 

organizacje 

pozarządowe 

RKFiS UM / Kluby sportowe 

  
 liczba dostępnych zajęć pozalekcyjnych 

40/tydzień 

 liczba osób, które skorzystały z 

poszczególnych form zajęć 750 

Zajęcia w ramach sekcji szkółek gminnych:  

piłka nożna (grupy: żaki, orliki, młodziki, młodsi trampkarze, starsi 

trampkarze, juniorzy młodsi i starsi), 

piłka ręczna, piłka siatkowa, sekcja pływacka 
 

  
Dąbrowski Dom Kultury 

  

 liczba dostępnych zajęć pozalekcyjnych 

5 

 liczba osób, które skorzystały  

z poszczególnych form zajęć ok. 210 

Zajęcia:  

- plastyczne (malarstwo, grafika, rzeźba,  sztuka użytkowa, formy 

obrzędowe) 40 (3 grupy) 

- teatralne – 36 (2 grupy), 

- muzyczne (nauka gry na instrumentach dętych, klawiszowych, 

gitarze) – 39 

- wokalne – 6, 

- taneczne (t. nowoczesny, elementy baletu, t. towarzyski) – 88  (3 

instruktorów, 6 grup). 

W sumie około 220 młodych osób w wieku 5-19 lat. Są to zajęcia 

regularnie odbywające się w DDK w ciągu roku szkolnego 
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i w pewnych przypadkach także w lipcu, taneczne w parach 

(towarzyski) i zespołach / grupach. Część jest w 100%, część 

w mniejszym zakresie dotowana ze środków publicznych DDK. 

  
Miejska Biblioteka Publiczna 

   liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych: 203 
 liczba osób, które skorzystały z 

poszczególnych form zajęć (proszę 

określić przy szczegółowym opisie) 

Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadza wiele zajęć dla dzieci, 

młodzieży i osób starszych z wielorakich bloków tematycznych przy 

wykorzystaniu różnorodnych form pracy. Spotkania organizowane są 

też w godzinach popołudniowych i wieczornych, co umożliwia 

obecność dzieci i całych rodzin. Przeprowadzane są spotkanie 

czytelnicze (810), zajęcia z elementami animacji plastyczno-

ruchowych (1475), zabaw teatralnych (87), edukacji informatycznej 

(36). Warsztaty przeprowadzone były przez pracownice biblioteki lub 

osoby wykwalifikowane w danej dziedzinie, m.in. spotkania w 

Dyskusyjnym Klubie Książki dla dorosłych i dzieci oraz zajęcia 

artystyczne pod hasłami m.in.: Spotkania z Bajką, Czytanie na 

kolanie, Robótki z szyszek, Epasjonaci, Seniorzy i tablety, W 

oczekiwaniu na Boże Narodzenie…,Motywy na kartki, Robótki małych 

rączek. Dla miłośników książek organizowane były spotkania 

autorskie ze znanymi pisarzami, poetami i artystami, podróżnikami, 

prelekcje, wykłady (935) oraz koncerty (340), z których skorzystali 

mieszkańcy naszego miasta i regionu z różnych grup wiekowych w 

ramach m.in. projektu Z gwiazdami zaczytani. 
 

 

 

 

 

 

 

  
Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

   liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych 68 
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (5 godz.) 
Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych (28 godz.) 
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 liczba osób, które skorzystały z 

poszczególnych form zajęć (proszę 

określić przy szczegółowym opisie) 

Zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, 

konsultacje psych) (32 godz.) 
Zajęcia sportowe (3godz.) 

  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

  

 liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych: 16 
 liczba osób, które skorzystały  

z poszczególnych form zajęć –  

w szczegółowym opisie 

Liczna dostępnych zajęć pozalekcyjnych: 16 

liczba osób, które skorzystały z poszczególnych form zajęć (proszę 

określić przy szczegółowym opisie) 
1.Nauka gry na gitarze – 8 

2. Nauka języka angielskiego – Szkoła Brytania 25 

3. Nauka tańca - 8 

4. Nauka gry w szachy - 16 

5. Nauka języka niemieckiego - 95 

6. Chór- 23 

7. Kółka sportowe -120 

8.Zajęcia ogólnorozwojowe - 89. 

9. zajęcia wspomagające z przedmiotów -197 

10. Kółko ortograficzne – 18 

11. Szkolny Klub Bezpieczeństwa „STOPKA” – 30 

12. Kółko gier planszowych - 25 

13.Klub Teatralny „Dwójka” – 24. 

14. Kółko Misyjne – 11 

15. Kółko biblioteczne i regionalne – 11 

16. Wolontariat - 20 

  
Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

   liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych  
5 zajęć pozalekcyjnych w szkole 

podstawowej  
 liczba osób, które skorzystały z 

 Koło młodego szachisty w klasieI-III– liczba uczniów 

korzystających: 30 
 Koło językowe w klasie IV i VII - liczba uczniów 

korzystających 23 
 SKS liczba korzystających uczniów 33 
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poszczególnych form zajęć (proszę 

określić przy szczegółowym opisie) 

  
Szkoła Podstawowa w Lipinach 

   liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych 8 
 liczba osób, które skorzystały z 

poszczególnych form zajęć (proszę 

określić przy szczegółowym opisie) 

W szkole dostępnych było 8 dodatkowych zajęć: 
Na zespół wokalny uczęszczało 11 osób, na kółko plastyczne 12 osób,  

kółko teatralne 8 osób, zajęcia sportowe 10 osób, zajęcia 

wyrównawcze z jez. polskiego 1 osób, zajęcia z pedagogiem 5, kółko 

przyrodnicze 4 osób, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 7 osób 

  
Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

   liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych 15 
 liczba osób, które skorzystały z 

poszczególnych form zajęć (proszę 

określić przy szczegółowym opisie) 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (20) 
Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych (20 ) 
Zajęcia specjalistyczne 
 

  
Szkoła Podstawowa w Szarwarku 

   liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych 6 

 liczba osób, które skorzystały  

z poszczególnych form zajęć 46 

Koło zainteresowań 

  

 
 

Szkoła Podstawowa w Żelazówce 

  
 liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych  12 kół 

zainteresowań 
 liczba osób, które skorzystały  

z poszczególnych form zajęć – 

w szczegółowym opisie 

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z logopedą (26 

chętnych uczniów) oraz kółko przyrodnicze kl. I-VI-26 uczniów, 

kółko plastyczne w kl. I-III- 14 uczniów, basen 23 uczniów, k. 

teatralne- 9 ucz.,k. j. Ang- 10 ucz., k. polonistyczne- 11 ucz., k. 

sportowe- 24 ucz., gim. korekcyjna- 10 ucz., ZDW/ZRU- 32 ucz., zaj. 

Korekcyjno- kompensacyjne- 11 ucz. 

  Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej 
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 liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych  10 
 liczba osób, które skorzystały  

z poszczególnych form zajęć b.d. 

Organizacja dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego-26 
Udział uczniów w zajęciach tanecznych zespołu folklorystycznego 

Nieczajnianie-15 
Organizacja zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-V- 44 
zajęcia artystyczne, rozwijające,wokalne. 

  
Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

   liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych 9 
 liczba osób, które skorzystały  

z poszczególnych form zajęć – 

w szczegółowym opisie 

Z zajęć korzystają dzieci, są to głównie zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze i sportowe 

  
Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej 

   liczba dostępnych zajęć 

pozalekcyjnych 
9 

 liczba osób, które skorzystały z 

poszczególnych form zajęć (proszę 

określić przy szczegółowym opisie) 

Wolontariat – 5 osób, koło teatralne, popołudnia w dwójce , zajęcia z 

poszczególnych przedmiotów, zajęcia sportowe, teatrzyk kukiełkowy  

  

1.3   Organizowanie różnych 

form wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży. 

szkoły podstawowe, 

gimnazja,  

MBP,  

DDK,  

Referat Kultury 

Fizycznej i Sportu 

UM,  

Kluby sportowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

RKFiS UM / Kluby sportowe 

  

liczba zrealizowanych form wypoczynku 

7 

 Ferie zimowe z Dąbrowskim Domem Kultury i Centrum 

Osiedlowym 
 Ferie zimowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
 Ferie zimowe na sportowo 
 Wakacje na Sportowo 
 Zajęcia wakacyjne w Dąbrowskim Domu Kultury i Centrum 

Osiedlowym 
 Zajęcia wakacyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
 Wydarzenie w Ośrodku Spotkania Kultur skierowane do rodzin z 

dziećmi 



SPRAWOZDANIE za rok 2017 
z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i  Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 

 

12 

 

  
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” 

  
liczba zrealizowanych form wypoczynku 

1 

Wyjazd 3-dniowy dzieci i młodzieży na wycieczkę do Zakopanego. 

W trakcie wyjazdu uczestnicy skorzystali z rehabilitacji na basenach 

termalnych oraz aktywnie uczestniczyli w górskich spacerach. 

  
Dąbrowski Dom Kultury 

  

liczba zrealizowanych form wypoczynku 

– 2 (w tym 1 jako partner i 

współorganizator)* 

48 dzieci i młodzieży  w wieku 10-19 lat na wycieczce czerwcowej, 

będącej nagrodą za całoroczną pracę członków zespołów 

artystycznych i kół zainteresowań – „Energylandia” (park rozrywki). 

*81 dzieci w wieku 8-12 lat na wycieczce wakacyjnej, będącej 

częścią zadania profilaktycznego „Do źródeł Polski- ku Kaskadom 

Rodła”, którego głównym realizatorem było Stowarzyszenie 

Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego, a DDK i Spółdzielnia 

mieszkaniowa partnerami- Wisła. 

  
Miejska Biblioteka Publiczna 

  liczba zrealizowanych form wypoczynku: 

239 
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym biblioteka organizuje 

zajęcia feryjne i wakacyjne, wypełnione warsztatami artystycznymi i 

literackimi, na które złożyły się: rozrywki plastyczne, teatralne, 

czytelnicze, quizy, zabawy ruchowe, inscenizacje teatralne.  
Zajęcia urozmaicone były głośnymi czytaniami, tematycznymi 

pogadankami, rozmowami z ludźmi reprezentującymi ciekawe 

zawody. Zajęciom tym towarzyszyły prezentacje książek z 

omawianych dziedzin wiedzy oraz wystawki wykonanych prac 

plastycznych.   

  
Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

  
liczba zrealizowanych form wypoczynku 

26 

Zielona Szkoła – Bułgaria (43 uczestników) 
Zielona Szkoła – Rabka (52 uczestników) 
Wycieczki szkolne –24 

  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 
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liczba zrealizowanych form wypoczynku 

7 

 liczba zrealizowanych form wypoczynku 7 
 Zielona szkoła dla klas IV – VI i Gimnazjum–Bułgaria 

 Zielona Szkoła klasy I – III Poronin – Zakopane 

 Projekt profilaktyczny „Teatr, sport i rekreacja to najlepsze są 

wakacje” zrealizowany przez  

 „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” i dofinansowany ze 

środków Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej 

 Projekt „Górą sport i rekreacja” dofinansowany ze  środków 

Burmistrza Miasta Dąbrowa Tarnowska  

 Organizacja Półkolonii ( II turnusy)  

 Wycieczki krajoznawcze 

„Szkółka na dwóch kółkach” – zwiedzanie okolicy na 

rowerze 

  
Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

  

liczba zrealizowanych form wypoczynku 

1 

Szkoła nie realizowała typowych form wypoczynku. Uczniowie brali 

udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę do: Krakowa i 

Ojcowa , „Śladami Patrona Józefa Bema” do Tarnowa,  oraz kilka 

wyjazdów na kryte lodowisko do Dębicy. We współpracy ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej 

zorganizowano 7 dniowy wyjazd wakacyjny do Zakopanego. 

Uczestniczyli w 2 spektaklach teatralnych i  w 3 wyjazdach do kina 

  
Szkoła Podstawowa w Lipinach 

  
liczba zrealizowanych form wypoczynku  
4 

W 2017 roku odbyły się wycieczki do Parku Wodnego w Krakowie, 

Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Centrum Bajek i Baśni w 

Pacanowie, wycieczka do zoo w Krakowie 

  
Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

  liczba zrealizowanych form wypoczynku 

10 
Wycieczki szkolne - 10 
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Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Żelazówce 

  
liczba zrealizowanych form wypoczynku   

ok. 20 wyjazdów 

Różnego rodzaju wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym  

i rekreacyjnym oraz 5-dniowy wyjazd uczniów na Zieloną Szkołę do 

w Bieszczady. 

  
Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej 

  liczba zrealizowanych form wypoczynku   

5 
 

Organizacja wyjazdów na krytą pływalnię oraz lodowisko do Dębicy 

oraz do kina. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych.  

  
Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

  
liczba zrealizowanych form wypoczynku  Działania nie były realizowane. 

  
Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej 

  
liczba zrealizowanych form wypoczynku 

b.d. 

 

Wycieczki do: Trójmiasta, Oświęcimia, Gródka nad Dunajcem, 

Krakowa, Zatoru, Tarnowa , wyjazdy do teatru, na łyżwy, klasowe 

ogniska, spotkania integracyjne, obozy sportowe, dyskoteki, dzień 

dziecka, spotkanie z podróżnikiem, koncert muzyczny – duet 

smyczkowy „ Roztańczone smyczki”  

  
1.4   Zapewnienie oraz stałe 

rozwijanie oferty placówek 

wsparcia dziennego,  

MOPSiWR 

Urząd Miejski 

 liczba działających placówek  2 

 liczba miejsc w placówkach   40 

1) Urząd Miejski zapewnia finansowanie z budżetu gminy i środków 

unijnych Dziennego Domu Senior+ oraz świetlicy środowiskowej; 
2) MOPSIWR przeprowadzał rekrutacje, wydawał skierowania dot. 

umieszczenia i odpłatności do Senior Wigor.  

  

1.5   Umożliwienie rodzinom 

wielodzietnym udziału w 

społeczno – kulturalnym 

życiu gminy. 

MOPSiWR, 

Referat Kultury 

Fizycznej i Sportu 

UM, 

MBP, 

DDK 

 liczba partnerów 2 
 liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 

58 
 liczba programów 2 
 liczba rodzin objętych programami 

brak danych (bez limitu) 

MOPSiWR  
Wydawanie Karty Dużej Rodziny 
Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych tj. 

takich w których jest 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lat (lub do 25 

lat jeśli te dalej się uczą). Jej posiadacze mają możliwość korzystania 

z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, handlowej czy 

transportowej. W roku 2017 wydano 58 Kart Dużej Rodziny. 
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  RKFiS UM 
Bilety rodzinne na seanse filmowe w kinie „Sokół”, 
Niedzielne bilety rodzinne na Krytej Pływalni i ulgi na bilety na 

odkrytym basenie. 
Partnerami są Dąbrowski Dom Kultury oraz obiekty zarządzane przez 

Referat Kultury Fizycznej i Sportu 
Akcje promocyjne okolicznościowe z darmowym lub ulgowym 

wstępem na obiekty sportowe organizowane są raz na kwartał. 

  DDK 
Nie realizowano programu, ale wypełniając społeczną lukę  

w naszej gminie (brak wprowadzonej Karty Dużej Rodziny) 

wprowadzamy okolicznościowe bilety rodzinne na filmy familijne 

(średnio raz w kwartale – ważne w czasie całego cyklu grania danego 

filmu, od 14 do 21 dni) w wersjach: 2+1, 1+2,1+3,2+4 (pierwsza 

cyfra – bilet normalny, druga – gratisowy), co pozwala zaoszczędzić 

rodzinie wielodzietnej 40-60% wartości ulgowego biletu do kina). 

Podobny charakter ma trwająca przez cały czas  

w poniedziałki akcja promocyjna proekologiczna „Blaszany 

Poniedziałek” (bilety za 10 zł po zdeponowaniu puszki aluminiowej 

po napoju). 

Nie ma ograniczeń ilościowych dla rodzin  wielodzietnych  

w opisanych powyżej akcjach. 

  MBP 
Wszystkie działania jakie biblioteka prowadzi skierowane były do 

osób indywidualnych w różnym wieku jak i całych rodzin w tym 

również i dla wielodzietnych. Organizowane były spotkania autorskie 

ze znanymi pisarzami i poetami, koncerty, pogadanki, wystawy 

okolicznościowe kultywujące tradycje i obyczaje naszego regionu, 

historyczne, literackie, zarówno dla młodszych, jak 

i starszych czytelników. 

  
Cel szczegółowy 2 : Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym rodzinie. 

  
Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 
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2.1   Zapewnienie rodzinom 

będącym w trudnej sytuacji 

materialnej wsparcia 

rzeczowego oraz 

finansowego, zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami prawa. 

MOPSiWR 

Urząd Miejski 

 liczba rodzin objętych wsparciem 

(wsparcie z pomocy społecznej) 727 
 liczba form wsparcia 9 
 liczba dzieci korzystających  

z dożywiania 514 
 liczba stypendiów  (razem  

z zasiłkami szkolnymi) 1041 

MOPSiWR 

 świadczenia pieniężne: zasiłki okresowe (396 rodzin), stałe (132 

osoby), celowe - w tym specjalne,  zasiłki celowe na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz z 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (574 rodzin), 
 świadczenia niepieniężne: posiłki w tym dla dzieci w szkole 

(514uczniów), posiłki w Kuchni Caritas „Betania” (60) paczki 

żywnościowe (166 rodzin) – łącznie 498 rodzin. 
 pomoc żywnościowa z programu FEAD –  1810 osobom. 
 świadczenie wychowawcze – skorzystało 1621 rodzin. 
 świadczenia opiekuńcze – w tym zasiłek pielęgnacyjny (391 osób), 

świadczenie pielęgnacyjne (91 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy 

(57 osób) oraz zasiłek dla opiekuna (27 osób). 
 świadczenie rodzicielskie – skorzystało 103 osoby. 
 świadczenie z funduszu alimentacyjnego – skorzystało 51 osób. 
 Świadczenie „Za życiem” - skorzystała 1 osoba. 
 Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – skorzystało 2347 rodzin. 
 Dodatek mieszkaniowy i energetyczny - skorzystało 92 rodziny.  

  Urząd Miejski 

 Przydzielenie lokalu mieszkaniowego dla 2 rodzin  

w trudnej sytuacji materialnej. 
 Umorzenia podatków od osób fizycznych dla 35 rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 
 Stypendium naukowe dla 1 osoby. 
 Przyznano stypendia i zasiłki  dla 1.033 uczniów- kwota 

413.550  zł oraz zasiłki 8 uczniów – 5.170zł, łącznie 

418,720 zł. 
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2.2   Rozwój oraz 

upowszechnienie dostępu 

do poradnictwa 

rodzinnego, prawnego, 

psychologicznego oraz 

specjalistów pracujących z 

rodziną. 

MOPSiWR - liczba porad specjalistycznych 186 
W 2017 roku poradnictwem specjalistycznym objęto  rodziny. 

Poradnictwa udzielali specjaliści: psycholog- 103 osoby, prawnik-56 

osób,  logopeda-27 osób, zatrudnieni w MOPSiWR 

  

2.3   Realizowanie programów 

profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania 

dysfunkcji rodzin. 

-MOPSiWR, 
-szkoły 

podstawowe,  
-gimnazja, 

- MBP, 

- DDK 

MOPSiWR 

   liczba Niebieskich Kart 27 

 liczba osób korzystających z Grup 

Wsparcia 3 

 liczba Grup Wsparcia 3 

 liczba rodzin objętych Programem 

korekcyjno-edukacyjnym 5 

Przez MOPSiWR realizowany jest  Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-

2020 oraz  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 – 

Grupy Wsparcia. Osoby objęte są poradnictwem psychologicznym – 

9 osób, prawnym – 8 osób oraz socjalnym – 27 osób. 

  
Dąbrowski Dom Kultury 

  
 liczba zrealizowanych programów 

1(2)* 

 liczba osób korzystających  

z programu 937 (dzieci i młodzież 

szkolna) = 81* 

Program edukacyjny z dziedziny upowszechniania kultury filmowej 

w ramach projektu „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych” (tematy: 

Przyjaźń, miłość - wokół filmu „Był sobie pies”, „Nauka pasja, 

rodzina” - „Maria Skłodowska-Curie”, „Święty na trudne czasy” - 

„Dwie Korony”, „Krewni- bliscy i dalecy” - „Coco”, „Relacje 

rodzinne we współczesnym społeczeństwie”- „Cicha noc”). 
 

  
Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

  
 liczba zrealizowanych programów 4 
 liczba osób korzystających  

z programu: łącznie 373 uczniów 

„Szkoła promująca zdrowie” (373 ucz.) 
„Nie pal przy mnie proszę” – klasa II (22 ucz.) 
„Znajdź właściwe rozwiązanie” – klasy VI (44ucz.) 
„Trzymaj formę” – klasy IV – VI (172 ucz.) 

 
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 
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 liczba zrealizowanych programów 12 
 liczba osób korzystających  

z programu: w szczegółowym opisie 

 zrealizowanych programów - 12: 

 Noc profilaktyki „Wieczór Zuchów - 300,   

 „Marzycielska Paczka”48,  

 „Szlachetna Paczka” 250 

 Udział w programie „Chronimy Dzieci” 

organizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom 

Siłę (wcześniej:  

 Fundacja Dzieci Niczyje). Otrzymanie certyfikatu 

„Chronimy dzieci” przyznawanego placówkom 

realizującym  

 politykę ochrony dzieci przed przemocą. 

 Organizacja Środowiskowej Wieczornicy Seniora - 

450 

 Warsztaty florystyczne dla dziadków, rodziców i 

dzieci- 77,  

 Organizacja „Dnia Dobrego Słowa” – każdego 13. 

dnia miesiąca - 300 

 Praca Koła Wolontariatu, aktywny udział 

wolontariuszy w różnych akcjach, praca w Klubie 

Wolontariusza 

 Organizacja happeningów– 150 

 Udział w akcjach: Szlachetna Paczka, Marzycielska 

Poczta, Góra Grosza, Dar Serca, Podziel się 

posiłkiem, 

 Jabłko czy cytrynka, 400 

 Udział w akcji i otrzymanie certyfikatu „Szkoła 

pełna zrozumienia”. 600 
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 Obchody Światowego Dnia Uśmiechu, Światowego 

Dnia Przytulania, Światowego Dnia Tolerancji, 

Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją 600 

 
Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

  

 

 liczba zrealizowanych programów b.d. 

 liczba osób korzystających  

z programu b.d. 

Prelekcja dla rodziców „Integracja domu rodzinnego i szkoły w 

wychowaniu młodego pokolenia” , warsztaty dla rodziców 

oddziałów przedszkolnych Jak mówić żeby dzieci nas słuchały jak 

słuchać żeby dzieci do nas mówiły…” a także warsztaty dla 

nauczycieli „Wychowawczy aspekt wolontariatu młodzieżowego”. 
Pogadanka dla uczniów nt „Rodzina i szkoła jako podstawowe 

środowisko wychowawcze” oraz „Medialność młodego pokolenia”. 

Organizacja imprez szkolnych wpływających na zacieśnienie relacji 

w rodzinach: Festyn rodzinny. Dzień Babci i Dziadka, udział 

rodziców w wycieczkach i wyjazdach szkolnych. 

  

 
Szkoła Podstawowa w Lipinach 

  

 

 liczba zrealizowanych programów 4 

 liczba osób korzystających z programu 

41 

 programy nauczania 

 Szkolny Program Wychowawczy 

 Szkolny Program Profilaktyki 

 Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa 

 

  

 
Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

  

  liczba zrealizowanych programów 3 
 liczba osób korzystających z programu 

89 

„Nie pal przy mnie proszę” – 47 uczniów 
„Trzymaj formę” - 64 uczniów 
„STOP przemocy” – 111 uczniów 

  

 
Szkoła Podstawowa w Szarwarku 

  

 
 liczba zrealizowanych programów 1 Program profilaktyczno-wychowawczy 
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 liczba osób korzystających  

z programu 86 

 
Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

  

  liczba zrealizowanych programów 2 
 liczba osób korzystających  

z programu 110 

Pogadanki, wystawki prac, konkursy, akcje profilaktyczne, spotkania 

z przedstawicielami policji i straży pożarnej. 
  

  Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej 
 

  

 liczba zrealizowanych programów 2 
 liczba osób korzystających z programu 

213 

Program wychowawczo-profilaktyczny, program „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, „Trzymaj formę”. Rozmowy z uczniami przez 

wychowawców klas, podczas realizacji tematyki godzin 

wychowawczych. Program edukacyjny na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego „Road Show” , udział w programie 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

 

2.4   Rozwijanie oferty usług 

opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla rodzin z 

dziećmi 

MOPSiWR 

 liczba form w jakich prowadzone są 

usługi 2 

 liczba osób, które skorzystały z usług 

10 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania oraz od 2015r. w 

sali rehabilitacyjnej mieszczącej się w nowej siedzibie Ośrodka, 

oddanej do użytku 01-07-2015r. 

W 2017r. z usług skorzystało  10 osób  

 

2.5   Organizowanie grup 

wsparcia dla rodziców. 
MOPSiWR 

 liczba grup wsparcia 2 
 liczba osób uczestniczących  

w grupach wsparcia 28 

Organizowanie: 
- Grup Wsparcia dla osób i rodzin objętych wsparciem asystenta  

rodziny -25 osób, 
- Grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy 

domowej. Zajęcia o charakterze wyjaśniającym i opisowym 

dotyczącym zjawiska przemocy- 3 osoby skorzystały. 

 

Cel szczegółowy 3 : Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej. 
 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 
 

3.1   Zapewnienie rodzinom 

przeżywającym poważne 

trudności w wypełnianiu 

MOPSiWR  liczba mieszkań chronionych 1   
Na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska funkcjonuje mieszkanie 

chronione, w 2017r. nie było potrzeby skierowania do mieszkania 

chronionego. 
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funkcji opiekuńczo –

wychowawczych, miejsc w 

mieszkaniach chronionych 

3.2   Zapewnienie rodzinom 

przeżywającym trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – 

wychowawczych wsparcia 

asystenta rodziny i 

pracownika socjalnego. 

MOPSiWR 

 liczba zatrudnionych pracowników 

socjalnych 11 

 liczba zatrudnionych asystentów 

rodziny 3 
 liczba rodzin, które skorzystały ze 

wsparcia w związku z przeżywaniem 

trudności opiekuńczo – 

wychowawczych 25 

W 2017r. zatrudnionych było 11 pracowników socjalnych (10,5 

etatów) oraz 3 asystentów rodziny - umowy cywilno prawne. W 

związku z przeżywaniem trudności opiekuńczo-wychowawczych 25 

rodzinom udzielono wsparcia asystenta rodziny. 

 

Cel szczegółowy 4 : Reintegracja rodzin. 
 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 
 

4.1  Podejmowanie działań 

edukacyjnych  

i wspierających, 

skierowanych do rodziców 

dzieci  

i młodzieży umieszczonych 

w pieczy zastępczej 

zmierzających do powrotu 

dzieci pod opiekę rodziców, 

budowanie więzi pomiędzy 

rodzicami  

a dziećmi. 

MOPSiWR 
 liczba rodzin objętych wsparciem 3 

 

Działania dotyczące wspierania rodzin polegały na kierowaniu osób 

do specjalistów ( psychologa , prawnika , pracownika socjalnego , 

specjalisty ds. uzależnień, pedagoga, specjalisty ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, logopedy), 
- informowanie o wszystkich obowiązujących i przysługujących 

formach pomocy, a w szczególności możliwości skorzystania z 

pomocy asystenta rodziny. 
- współpraca z PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 

CEL STRATEGICZNY III : Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym.  

Cel szczegółowy 1 : Zwiększenie świadomości społecznej i poziomu wiedzy na temat wpływu substancji psychoaktywnych na życie człowieka  

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 
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1.1  Podejmowanie działań o 

charakterze edukacyjnym 

skierowanych do rodziców. 

MOPSiWR, 

przedszkola, 
szkoły podstawowe,  

gimnazja,  

MBP 

MOPSiWR 
 

 ulotki, plakaty, 

 akcje informacyjne na stronie 

internetowej 

- działania podejmowane na rzecz rodziny przez: asystentów rodziny, 

psychologa, pracownika socjalnego, prawnika, pedagoga, którzy  

zwiększali świadomość rodziców na temat wpływu substancji 

psychoaktywnych na życie człowieka. 
Ulotki, plakaty o charakterze edukacyjnym np. dotyczące 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz cyberprzemocy, 

rozpowszechnione w środowisku lokalnym.  
Udział w akcji pt. "Rodzicu pamiętaj o swoich obowiązkach" oraz 

rozpowszechnianie informacji z wykorzystaniem Internetu. 

 

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 
 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców 3 

 liczba osób które skorzystały  

z programu 100 

- program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”- ukazujący 

szkodliwość palenia papierosów i przebywanie w miejscu przez 

dzieci, gdzie palą dorośli. „Nie pal przy mnie proszę bo dymu nie 

znoszę” przy współudziale PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej. 

-program „Chronimy dzieci„ w zakresie ochrony zdrowia dzieci 
-program „Zdrowo i bezpiecznie”- realizacja treści z zakresu 

zdrowego spożywania posiłków i zdrowego stylu życia. 
 

 

 

Przedszkole nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 
 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców  :  1 
 liczba osób które skorzystały  

z program : 24 

Realizacja programu pt. „Czyste powietrze wokół nas”  
Pogadanka nt. szkodliwości palenia papierosów  -  24 osób 
Zajęcia warsztatowe  pt. „Nie pal przy mnie”   - 24 osób 
 

 

 

Przedszkole w Nieczajnej Górnej 
 

 liczba programów skierowanych 

do rodziców 1 
Czyste powietrze wokół nas. Program przedszkolnej edukacji 

antytytoniowej.  
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 liczba osób które skorzystały z 

programu : 27 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 
 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców 5 
 liczba osób które skorzystały z 

programu b.d. 

Udział w wystawie prac uczniów „Nie pal przy mnie proszę” 
Współorganizowanie stoiska ze zdrową żywnością na „Pikniku 

Rodzinnym” 
Zgłaszanie propozycji działań do projektu „ Szkoła promująca 

zdrowie”, 
Spotkanie z policjantem „Zagrożenia płynące z internetu”,  
Spotkanie z dietetykiem „Sposoby zdrowego odżywiania”, 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 
 

 

Rządowy program „Bezpieczna +”  - 600 

 „Trzymaj Formę”, 66 
„Znajdź właściwe rozwiązanie” 
Festyn prozdrowotny, 150 
Małopolski Konkurs Kuratoryjny „Szkoła 

Promująca Zalecenia Europejskiego 

Kodeksu Walki z Rakiem”, 340 
„Śniadanie Daje Moc” 168 
Do dziadków: „Środowiskowa 

Wieczornica Seniora”,  150 
Organizacja Dnia Otwartego Szkoły – 100 
Spotkanie rodziców z psychologiem z 

Krakowa panią Ewą Podhorecką 600 

Udział szkoły w rządowym programie „Bezpieczna +” : 

 szkolenie z profesor A. Ogonowską nauczycieli, rodziców, 

dyrektorów i pedagogów szkolnych z terenu powiatu na temat 

„Uzależnienia dzieci i młodzieży od nowych technologii: typy 

uzależnień, przyczyny-wpływ na rozwój poznawczy, językowy, 

komunikacyjny, społeczny, emocjonalny dziecka, profilaktyka 

uzależnień – formy terapii i oddziaływań psychoeduacyjnych”. 

 Szkolenie nauczycieli, rodziców i przedstawicieli szkół i 

instytucji powiatu dąbrowskiego przez policjantkę dotyczące 

substancji psychoaktywnych\ 

 Drugie spotkanie z Panią prof. dr hab. Agnieszką Ogonowską 

nt. „Wspomaganie rodziców w rozwoju ich dzieci" 

Działania były kierowane do rodziców oraz dziadków. Program 

„Trzymaj formę” jest adresowany głównie do dzieci ale jego elementy 

dotyczą rodziców, tj. dbania o ruch, o swoje zdrowie. Festyn 

Prozdrowotny przygotowany był z pomocą rodziców, głównym 

elementem byłą zdrowa żywność , „ 
Szkoła od kilku lat bierze udział w Kuratoryjnym Konkursie 

organizowanym w Małopolsce „Szkoła Promująca Zalecenia 

 

http://nowa.sp2dt.pl/index.php/80-aktualnosci/1500-drugie-spotkanie-z-pania-prof-dr-hab-agnieszka-ogonowska-nt-wspomaganie-rodzicow-w-rozwoju-ich-dzieci
http://nowa.sp2dt.pl/index.php/80-aktualnosci/1500-drugie-spotkanie-z-pania-prof-dr-hab-agnieszka-ogonowska-nt-wspomaganie-rodzicow-w-rozwoju-ich-dzieci
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Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. W kodeksie opisane były 

wszystkie działania dzieci, rodziców i nauczycieli związanych z 

patologia, uzależnieniami, możliwościami spędzenia wolnego czasu, 

oferta szkoły dla społeczności lokalnej, działaniami szkoły itd. 
 „Środowiskowa Wieczornica Seniora” to spotkanie skierowane do 

babć i dziadków uczniów. Odbywa się zawsze w okolicach Dnia 

Babci I Dnia Dziadka – to możliwość spędzenia wspólnie czasu. 

Uczniowie klas pierwszych przygotowują przedstawienie dla babć i 

dziadków. Spotkanie kończy się śpiewem kolęd. 
Program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc” jest adresowany 

do  uczniów klas 0 - 3 szkół podstawowych  oraz Nauczycieli i 

Rodziców.  
Cel programu to zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i 

roli śniadania w diecie dziecka. 
Organizacja Dnia Otwartego Szkoły pod hasłem "Poznaj zanim 

zdecydujesz" celem lepszej adaptacji przyszłych pierwszoklasistów w 

szkole. 
Spotkanie z rodziców z panią Ewą Podhorecką dotyczyło 

wspomagania rozwoju dzieci. 
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Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców 1 
 liczba osób które skorzystały z 

programu 40 

40 rodziców uczestniczyło w programie „Nim pojawi się problem”. 

Pogadanka dla rodziców odbyła się podczas zebrania 

wywiadowczego. Uczestniczyli w tworzeniu plakatów nt dopalaczy  

oraz otrzymali ulotki informacyjne o szkodliwości używania 

dopalaczy. 

Szkoła Podstawowa w Lipinach 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców 1 
 liczba osób które skorzystały z 

programu 25 

W szkole przeprowadzono szkolenie dla rodziców na temat „ 

Problemy w wieku dojrzewania – depresja u dzieci i młodziezy” 

Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców 2 
 liczba osób które skorzystały z 

programu b.d. 

Udział w wystawie plac plastycznych „STOP przemocy”, „Nie pal 

przy mnie proszę”. 
Organizacja stoiska wraz z rodzicami ze zdrową żywnością na 

„Święcie Ziemniaka” 

Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Żelazówce 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców  2 
 liczba osób które skorzystały  

z programu  32 

- Program „Nie pal przy mnie, proszę” – ulotki informacyjne dla 

rodziców, pedagogizacja, prelekcja na temat cyberprzemocy 

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców  b.d. 

 liczba osób które skorzystały  

z programu  b.d. 

Pedagogizacja rodziców 

Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców 2 
 liczba osób które skorzystały  

z programu 150 
 

Prelekcje, spotkania z pedagogiem, psychologiem, spotkanie z 

funkcjonariuszami policji 
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców 1 
 liczba osób które skorzystały z 

programu ok. 180 

Szkolenie dla rodziców przez przedstawicieli policji na temat 

szkodliwości substancji psychoaktywnych - nowe środki odurzające. 
Rozmowy z psychologiem. 

Miejska Bibliotek Publiczna 

 liczba programów skierowanych do 

rodziców b.d. 

 liczba osób które skorzystały z programu 

b.d. 

Rodzicu, poczytaj- prezentacja książkowych opracowań dla rodziców 

traktujących o zagrożeniach typu: narkotyki, papierosy, alkohol w 

odniesieniu do dzieci i podejmująca tematy ich rozwoju w rodzinach 

patologicznych, kwestie prawidłowego wychowywania, żywienia itp. 

Ponadto biblioteka jako koordynator „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, 

realne korzyści” stwarza możliwość rodzicom skorzystania ze szkoleń 

edukacyjnych np. Rodzic w młodzieżowych formach komunikacji…, 

Prowadzę zdrowy tryb życia, Bezpieczeństwo w sieci – realne 

zagrożenia..., Rodzic bezpiecznego dziecka. 

1.2  Podnoszenie kwalifikacji z 

zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i 

młodzieżą, 

 

przedszkola, 

szkoły podstawowe,  

gimnazja,  

MBP 

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 8 
 liczba odbiorców szkoleń 150 

- Odbyły się spotkania z przedstawicielami Sanepidu w Dąbrowie 

Tarnowskiej, zajęcia z dziećmi i z rodzicami. Dzieci, nauczyciele, 

rodzice zdobyli potrzebne informacje o szkodliwości palenia 

papierosów oraz wdychania dymu nikotynowego. 
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli „Agresja u dzieci”- praca z 

dziećmi sprawujące trudności wychowawcze, z udziałem psychologa 

z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej 
 

- Prelekcja dla dzieci z udziałem przedstawiciela Policji 

„Bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu oraz na ulicy”- 

uwrażliwienie dzieci na kontakt z osobami nieznanymi. 
- Prelekcja z udziałem przedstawiciela Straży Pożarnej w Dąbrowie 

Tarnowskiej- pokaz ewakuacji, zapoznanie z pracą strażaka, numery 

alarmowe 
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- Prelekcja dietetyka z Centrum Dietetyczne Naturhaus- 

uwrażliwienie dzieci na spożywanie niezdrowych produktów ( 

słodyczy, jedzenia śmieciowego) 
 

- Program „Chronimy dzieci” w zakresie ochrony zdrowia dzieci. 
- Projekt ekologiczny „Kubusiowie przyjaciele natury” ogólnopolski 

program edukacyjny organizowany przez markę Kubuś- dbanie o 

środowisko naturalne. 
- Program edukacyjny „Zdrowo i bezpiecznie” realizacja treści z 

zakresu zdrowego spożywania posiłków i zdrowego stylu życia. 
 

- Przedsięwzięcie „Mamo, tato wole wodę” program zdrowego stylu 

życia wśród dzieci przedszkolnych organizowany przez Generations 

w Warszawie. 
 

Przedszkole nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 

b.d. 

 liczba odbiorców szkoleń b.d. 

Realizacja programu pt. „ Czyste powietrze wokół nas”. 

1.Pogadanki   -  70 

2.Wystawy   -  79 

3. Realizacja zajęć  - 79 

4. Wycieczka    - 48 

5. Film edukacyjny  - 76 

Przedszkole w Nieczajnej Górnej 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą: 1 
 liczba odbiorców szkoleń: 16 

Przedszkolak dobrze wychowany. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 2 
 liczba odbiorców szkoleń b.d. 
 liczba prelekcji z MOPSiWR 4 

Szkolenie Rady Pedagogicznej w związku z programem „Szkoła 

Promująca Zdrowie”, 
Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Sposoby radzenia ze 

stresem”, 
Prelekcje dla dzieci z udziałem przedstawiciela MOPSiWR  w 

ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Dąbrowa Tarnowska przyjętego 
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na lata 2016-2020 roku. -4 

Wykłady pod nazwą "Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie" 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 6 
 liczba odbiorców szkoleń b.d. 

 Współpraca z konfliktowym rodzicem, 35 

 Procedury reagowania na zjawiska agresji i psychologiem. 35 

 Dzieci, które potrafią mówić, a tego nie robią… Mutyzm 
wybiórczy – istota i metody terapii, 1 

 Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest 
przemoc, 1 

 Współczesne zagrożenia wychowania – jak na nie 
odpowiadać? 1 

 Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki 
oświatowej w świetle najnowszych zmian w prawie 
oświatowym. – 4 

 Tutoring w szkole oraz przedszkolu. Geneza i zastosowanie. 3 

 Spotkanie z przedstawicielami MOPS na temat przemocy w 
rodzinie i „Niebieskiej karty”. 35 

 Praca z dzieckiem zdolnym.  1 

 Ciekawe pomysły na zajęcia pozalekcyjne. 1 

 Szkoła otwarta na inność – bezpieczne i przyjazne 
środowisko szkolne.1 
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 „Bezpieczeństwo ucznia naszym wspólnym dobrem”.1 

 Aktywność dziecka- jako podstawa jego rozwoju.1 

Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i 

młodzieżą b.d. 

 liczba odbiorców szkoleń b.d. 

Udział w szkoleniach, warsztatach z zakresu profilaktycznej z 

dziećmi i młodzieżą dyrektora szkoły, pedagoga szklnego, 

nauczycielki organizowanych przez GOPS I WR, PPP, KPP, 

CPR, SANEPID w Dąbrowie Tarnowskiej ,MORD w 

Tarnowie itp. 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 
2 szkolenia 

 liczba odbiorców szkoleń: 1 

Pedagog szkolny uczestniczyła w dwóch szkoleniach nt: „ Warto 

rozmawiać” oraz „Jak budować szkolny program wychowawczo-

profilaktyczny” 

Szkoła Podstawowa w Lipinach 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 2 
 liczba odbiorców szkoleń 47 

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli „Problemy wieku 

dojrzewania- depresja u dzieci i młodzieży”. Szkolenie Pierwsza 

pomoc dla nauczycieli. „Trening twórczego myślenia” dla klas 0-III, 

„Problemy wieku dojrzewania” dla klas IV-VII 
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Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 1 
 liczba odbiorców szkoleń 1 

„Co robić aby uczniowie nie sięgali po środki psychoaktywne” - 

pedagog 

Szkoła Podstawowa w Szarwarku  

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 

b.d. 

 liczba odbiorców szkoleń b.d. 

Brak danych. 

Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Żelazówce 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi  

i młodzieżą  1 

 liczba odbiorców szkoleń  54 

-Pogadanka dla dzieci nt. „Cyberprzemocy” i organizacja licznych 

konkursów i udział szkoły w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 
- Udział w akcji w ramach obchodów Światowego dnia Rzucania 

Palenia Tytoniu” 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 4 
 liczba odbiorców szkoleń 30 

Udział nauczycieli w szkoleniach i warsztatach podnoszących 

kwalifikacje z zakresu pracy z młodzieżą – Golden Five, szkolenie 

„Depresja niszczy życie”, szkolenie „Zagrożenie substancjami 

psychoaktywnymi” , „Cyberprzemoc” , 

Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

 liczba szkoleń z zakresu pracy 

profilaktycznej z dziećmi i 

młodzieżą 1 
 liczba odbiorców szkoleń 5 

Spotkania prowadzone przez instytucje zewnętrzne 

1.3  Prowadzenie działań 

edukacyjnych z 

wykorzystaniem 

materiałów 

informacyjnych, służących 

MOPSiWR 

przedszkola 

szkoły podstawowe  

gimnazja  

MBP 

MOPSiWR 

 ulotki, plakaty 

 akcje informacyjne z 

wykorzystaniem Internetu 

Prelekcje oraz dystrybucja ulotek w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie organizowane w szkołach podstawowych. 

Rozprowadzanie ulotek o cyberprzemocy w środowisku lokalnym 

przy udziale Klubu Wolontariusza - działającego w MOPSiWR. 
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kształtowaniu 

prawidłowych postaw 

społecznych wśród 

mieszkańców gminy 

DDK Udział w akcji pt. "Rodzicu pamiętaj o swoich obowiązkach" oraz 

rozpowszechnianie informacji z wykorzystaniem Internetu. 

Dąbrowski Dom Kultury 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.) - 5 info-

kiosków (komputerów ogólnodostępnych 

w pomieszczeniach wystawowych) i 11 

monitorów LCD z treściami 

multimedialnymi (dokumenty, reportaże 

TV, zdjęcia, filmy promocyjne w 

pomieszczeniach wystawowych. 

 liczba działań edukacyjnych 10 

 

 

Ośrodek Spotkania Kultur- program edukacyjny „Drogowskazy 

kultury”, część elektroniczna stałej ekspozycji, warsztaty dla 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK ( 2 spotkania tematyczne z 

dziedziny kulturoznawstwa i religioznawstawa), realizacja wspólnego 

zadania z Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w ramach 

projektu „Muzeum na kółkach” 

 

 

 

Przedszkole „Ochronka’’ w Dąbrowie Tarnowskiej  

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty 

CD, plakaty, informatory, itp.) 

Karty pracy  
 liczba działań edukacyjnych jeden 

tydzień w roku szkolnym 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych grupach 

wiekowych. 

Przedszkole w Nieczajnie Górnej 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.) Tablica 

informacyjna dla rodziców, 

kolorowanki, filmy i bajki, książeczki.  
 liczba działań edukacyjnych: cały rok 

W celu kształtowania prawidłowych postaw dzieci uczestniczą w 

zajęciach dydaktyczno-wychowawczych na których omawiane są 

prawidłowe zachowania społeczne zarówno te, które dotyczą dzieci 

jak i ich rodzin. Prawidłowe zachowania są promowane przez system 

nagradzania a niewłaściwe są omawiane, wysuwane są wnioski.  

Przedszkole w Smęgorzowie 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

Zajęć dydaktyczno-wychowawcze  prowadzone w przedszkolu 

bardzo często poruszają kwestie prawidłowych  zachowań 
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edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.)  Tablica 

informacyjna dla rodziców, 

kolorowanki, książeczki, filmy-bajki. 
 liczba działań edukacyjnych 

Systematycznie przez cały rok. 

społecznych -zgodnie z tematyką zamieszczoną w planach pracy. 

Właściwe zachowania są promowane przez system nagradzania, a 

niewłaściwe są konsekwencje eliminowanie. Kontynuujemy  projekt 

rozpoczęty w roku szkolnym 2016/2017 Jestem wzorem, który ma na 

celu wzmacnianie pozytywnych wzorców, a eliminowania 

nieprawidłowych. 

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.) 6 
 liczba działań edukacyjnych  15 

- Plakaty, ulotki, broszurki. 

-Prelekcja na temat Szkodliwości palenia papierosów,  
-przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków „Czyste powietrze 

wokół nas”,  
-prelekcja z NATURHAUS na temat zdrowego odżywiania- 

pogadanka, zabawy, rebusy na powyższy temat we wszystkich 

grupach 
-przedsięwzięcie „Edukacja, promocja i profilaktyka jamy ustnej” we 

współpracy z Gabinetem Stomatologicznym „UNIDENT” w 

Dąbrowie Tarnowskiej  
- projekt ekologiczny„Ekoprzedszkole – program ekologiczny 

skierowany do dzieci i ich rodziców. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.) 4 
 liczba działań edukacyjnych 8 

Akcja odblaskowa – spotkanie z Policjantką, kl. I – VII - Happening 

dla wszystkich klas 
Plakaty w ramach programów antynikotynowych. Częstowanie 

uczniów zdrową żywnością w ramach programu  „Śniadanie daje 

moc”, zajęcia kółka kulinarnego – propagowanie zdrowej żywności, 
Wystawa prac uczniów „Szkodliwość palenia tytoniu”,  
Ulotki na temat „Walka ze smogiem”. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.)  
ulotki, prezentacje multimedialne, praca 

z tablicą interaktywna, plakaty, 

ulotki EKWZR, ulotki dla rodziców, plakaty, wystawy dla rodziców i 

dziadków, szkolenia dla rodziców z użyciem tablicy multimedialnej, 
szkolenie dla rodziców dotyczące zagrożeń związanych z Internetem, 

Plakaty na festyny, używanie kamizelek odblaskowych  
i innych elementów odblaskowe podczas wyjść poza teren szkoły oraz 

na festynach i akcjach gminnych 
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transparenty, prace plastyczne, kartki, 

elementy odblaskowe, wystawy 
 liczba działań edukacyjnych - 15 

 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.) b.d. 

 liczba działań edukacyjnych b.d 

Wszyscy rodzice i uczniowie klas starszych otrzymali ulotki o 

szkodliwości używania środków psychoaktywnych.  Uczestniczyli w 

pogadance prowadzonej przez pedagoga „Warto rozmawiać” 

uczniowie klas IV – VII wzięli udział w konkursie plastycznym pod 

nazwą „dyskryminacja a tolerancja’. Gazetka informacyjna na w/w 

temat wisi w widocznym miejscu dla uczniów i rodziców. 

Szkoła Podstawowa w Lipinach 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.) 3 
 liczba działań edukacyjnych 3 

Udział w akcji „Oczyszczamy świat z elektrośmieci”, zbiórka 

makulatury na studnię w Afryce, gazetka na temat zdrowego 

odżywiania  

Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.) 3 
 liczba działań edukacyjnych 4 

Plakaty w ramach programu „ Nie pal przy mnie proszę” i „STOP 

przemocy” 
Propagowanie zdrowej żywności na gminnym „Święcie Ziemniaka” 
 

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty 

CD, plakaty, informatory, itp.) 2 
 liczba działań edukacyjnych 5 

Realizowanie programów: 

- antynikotynowego „Bieg po zdrowie” wykorzystanie broszurek, 

ulotek, plakatów, informatorów 

- Trzymaj formę 

- Nie pal przy mnie, proszę 

-Odblaskowa szkoła 

Szkoła Podstawowa w Szarwarku  

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

- program profilaktyczno-wychowawczy, 

-czyste powietrze wokół następnie 
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edukacyjnych (w tym ulotki, płyty 

CD, plakaty, informatory, itp.) b.d 

 liczba działań edukacyjnych 3 

- 

Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Żelazówce 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.) 50 ulotek, 

balony w kształcie białych serc- 90 

szt. 

 liczba działań edukacyjnych  1 

Udział szkoły w Kampanii białych Serc- Powiedz STOP 

Uzależnieniom to liczne pogadanki i prelekcje prowadzone przez 

nauczycieli i panią pedagog, organizacja konkursów, akcja skończyła 

się przemarszem przez Żelazówkę z białymi sercami, a w niedzielę 

wieczorem uczniowie wraz z opiekunami zapalili znicze w kształcie 

serca pod kościołem w Żelazówce. 

 

 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba materiałów informacyjnych 

wykorzystywanych do działań 

edukacyjnych (w tym ulotki, płyty CD, 

plakaty, informatory, itp.) b.d 

 liczba działań edukacyjnych b.d. 

Wykorzystanie plakatów i ulotek ze szkoleń, w których uczestniczą 

nauczyciele oraz z SANEPiD. Udział młodzieży w konkursie wiedzy 

na temat palenia organizowanego przez SANEPiD. Konkursy 

plastyczne. 

1.4  Podejmowanie działań 

edukacyjnych 

skierowanych do 

sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

MOPSiWR 

GKRPA 

UM 

 liczba szkoleń skierowanych do 

sprzedawców napojów alkoholowych 1 
 liczba osób biorących udział w 

szkoleniach skierowanych do 

sprzedawców napojów alkoholowych  
ok. 45 

Członkiem GKRPA jest pracownik socjalny MOPSiWR w Dąbrowie 

Tarnowskiej. Odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów 

alkoholowych liczba uczestników ok. 45. Przeprowadzono diagnozę 

lokalnych problemów społecznych wśród sprzedawców napojów 

alkoholowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska. 

Cel szczegółowy 2 : Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia społecznego dla osób nadużywających oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

2.1  Wspieranie lecznictwa 

odwykowego, instytucji, 

organizacji pozarządowych 

oraz osób fizycznych 

działających w obszarze 

rozwiązywania problemów 

GKRPA 

MOPSiWR 

UM 

 liczba podmiotów działających w 

obszarze uzależnień  2 
 liczba osób korzystających z pomocy 

różnych podmiotów działających w 

obszarze rozwiązywania problemów 

uzależnień : 105 (wnioski skierowane do 

Finansowanie zajęć terapii podtrzymującej stan abstynencji dla 

pacjentów uzależnionych od alkoholu, w tym finansowanie 

uczestnictwa osób uzależnionych wraz z rodzinami w zajęciach 

stowarzyszenia „Nowa Szansa” i udzielenie pomocy materialnej na 

przejazdy osób uzależnionych do miejsc, gdzie odbywają się zajęcia 

terapeutyczne. 
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uzależnień. Sądu Rejonowego w Dąbrowie 

Tarnowskiej-31), (wniosków 

dotyczących leczenia uzależnienia od 

alkoholu-48) 
 

Wnioskowanie do sądu przez GKRPA o zobowiązanie do 

przymusowego leczenia odwykowego. 
Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi, 

motywowanie do podjęcia leczenia. 
- kierowanie przez pracowników socjalnych  wniosków  do GKRPA 

dotyczących leczenia uzależnień, kierowanie do punktu 

konsultacyjnego, członkiem GKRPA jest pracownik socjalny 

MOPSiWR.,  

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych AA działa przy 

Stowarzyszeniu „Nowa Szansa”, które współpracują  z MOPSiWR. 

2.2  Utrzymanie i rozwój 

systemu współpracy 

instytucji i organizacji 

zajmujących się 

rozwiązywaniem 

problemów uzależnień 

GKRPA 

MOPSiWR 

UM 

liczba działań podejmowanych w ramach 

systemu współpracy 1 

Współpraca MOPSiWR z GKRPA oraz Stowarzyszeniem "Nowa 

Szansa" - konferencja pt.  "Szkoła i rodzice wobec zachowań 

ryzykownych dzieci i młodzieży" zorganizowana wspólnie z GKRPA 

i MOPSiWR, odbyła się w siedzibie MOPSiWR 31 października 

2017r. 

Cel szczegółowy 3 : Zmniejszanie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z uzależnień. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

3.1  Poprawa funkcjonowania 

rodzin z problemem 

uzależnień. 

GKRPA 

MOPSiWR 

 liczba osób objętych wsparciem -105  
 liczba działań na rzecz pomocy rodzinom 

200 
 liczba placówek udzielających pomocy 

rodzinom 3 

- kierowanie przez pracowników socjalnych MOPSiWR wniosków do 

GKRPA dotyczących leczenia uzależnień, 

- kierowanie do Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 

rodzin, działającym przy MOPSiWR (Grupa Wsparcia dla osób 

współuzależnionych, specjaliści: psycholog, prawnik, logopeda, 

pedagod), 

- współpraca z PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej. 

3.2  Poprawa stanu 

psychofizycznego i 

funkcjonowania 

społecznego osób 

uzależnionych. 

GKRPA 

MOPSiWR 

 liczba programów  1  
 liczba odbiorców programów  powyżej 

100 
 liczba działań służących aktywizacji 

zawodowej 1 
 liczba placówek realizujących działania 

na rzecz osób uzależnionych 2 

- praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami 

- wsparcie i terapia osób uzależnionych i ich rodzin w Punkcie 

konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin i w grupie 

wsparcia dla osób współuzależnionych w MOPSiWR  

- kierowanie osób uzależnionych do skorzystania z zajęć korekcyjno 

edukacyjnych prowadzonych przez PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

- drukowanie ulotek dotyczących zwalczania alkoholizmu 

- PAI – aktywizacja zawodowa 



SPRAWOZDANIE za rok 2017 
z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i  Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 

 

36 

 

    

Cel szczegółowy 4 : Zmniejszanie zjawiska nadużywania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

4.1  Zintensyfikowanie działań 

profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży. 

przedszkola 

szkoły podstawowe  

gimnazja 

świetlice  

MBP 

Świetlica „Caritas” w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba programów profilaktycznych 3 
 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi 25 

Edukacja poprzez rozmowy, jak również udzielanie indywidualnych 

porad i pomocy dzieciom w radzeniu sobie z życiowymi problemami,  

w gronie rówieśniczym (pomoc księdza, nauczycieli, rodziców) 
 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

 liczba programów profilaktycznych 0 

 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi 0 

Systematycznie wzbogacany jest księgozbiór z różnych dziedzin 

dotyczących uzależnień: alkoholu, papierosów, narkotyków itp. 

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba programów profilaktycznych 3 

 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi 150 

- Została przygotowana gazetka informacyjna dla dzieci i rodziców,   

- przedstawienie teatralne dla dzieci i rodziców, 
-realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Szkoła Podstawowa w Szarwarku  

 liczba programów profilaktycznych 

1 

 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi 86 

- program profilaktyczno-wychowawczy 

Przedszkole nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 liczba programów profilaktycznych b.d. 

 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi b.d. 

brak 

Przedszkole w Nieczajnej Górnej 

 liczba programów profilaktycznych 1  

 liczba osób objętych programami 

Przygotowujemy dzieci do tego, by potrafiły współżyć z innymi, 

znały zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz radziły 
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profilaktycznymi  27 + rodzice sobie w przyszłym życiu z trudnymi sytuacjami i kryzysami.  

Przedszkole w Smęgorzowie 

 liczba programów profilaktycznych 1 

 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi 36+ rodzice 

Przygotowujemy dzieci do zgodnego funkcjonowania w grupie. 

Uczymy zasad dbania o bezpieczeństwo, własne zdrowie, 

pokazujemy jak radzić sobie z trudnościami w przyszłym życiu. 

Często czytamy dzieciom Bajki pomagajki… na dobry dzień i jeszcze 

lepsze jutro, oraz  Bajki terapeutyczne … na dobry dzień i jeszcze 

lepsze jutro. Książeczki te są poradnikami pozytywnego myślenia, 

działania i odczuwania. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba programów profilaktycznych 4 
 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi 373 uczniów 

„Szkoła promująca zdrowie” – cała szkoła 
„Nie pal przy mnie proszę” – klasy III (55 ucz.) 
„Znajdź właściwe rozwiązanie” – klasy VI (59 ucz.) 
„Trzymaj formę” – klasy IV – VI (80 ucz.) 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

programów profilaktycznych   20 

 

 

osób objętych programami 

profilaktycznymi 630  

 Realizacja szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego 
 Realizacja programu „Trzymaj formę”  dotyczącego dbania o 

zdrowie i właściwe odżywanie 
 Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę” – edukacja 

antynikotynowa dla uczniów klas I – III 
 Realizacja programu najdź właściwe rozwiązanie - edukacja 

antynikotynowa dla uczniów klas IV - VI  
 Realizacja projektu „Czas na zdrowie” dotyczy zdrowego 

stylu życia 
 Realizacja Programu Edukacyjnego „Czas na zdrowie”; 

promowanie idei zdrowego stylu życia, właściwego 

odżywiania i aktywności fizycznej wśród młodzieży, która 

spędza coraz więcej godzin przy komputerach, bądź 

telewizorach. 
 Aktywny udział w realizacji zadań projektu „Szkołą 

promująca zdrowie” (m.in. Szkolny Dzień Jabłka, szkolny 

dzień Marchewki, taneczne przerwy z zumbą, belgiją itp.) 
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 Realizacja zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” 

- zajęcia profilaktyczno -wychowawcze w klasach, ulotki, 

filmy profilaktyczno -zdrowotne,  kampanie, stoiska ze 

zdrową żywnością, pikniki zdrowotne, happeningi -

rozdawanie ulotek przechodniom, konkursy, pozalekcyjne 

zajęcia i wycieczki profilaktyczne, itp. 
 Projekt profilaktyczny „Teatr, sport i rekreacja to najlepsze są 

wakacje”  zrealizowany przez „Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dwójki” i dofinansowany ze środków Burmistrza Dąbrowy 

Tarnowskiej 
 Zajęcia „Gotuj z pasją” - Warsztaty kulinarne  
 Lekcje na temat zdrowego żywienia 
 Cykliczne comiesięczne spotkania z dietetykiem dla klas 4-6 
 Konkursy plastyczne 
 Realizacja programu „Trzymaj Formę” 
 Realizacja programu „Porcja zdrowia” 
 Realizacja programów edukacyjnych:  

o „Porcja pozytywnej energii”  
o "Śniadanie daje moc" 

 Obchody Światowego Dnia bez papierosa, Światowego Dnia 

Rzucania Palenia Tytoniu 
 Hałas męczy, hałas boli, hałas myśleć nie pozwoli! Dzień 

szeptania 
 Zorganizowanie „Dnia ciszy”, 
 Realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

 liczba programów profilaktycznych 1 

 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi 58 

W szkole realizowany jest szkolny program wychowawczo-

profilaktyczny, w którym między innymi realizowana jest 

profilaktyka uzależnień 

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej 

 liczba programów profilaktycznych  

2 

 liczba osób objętych programami 

Udział szkoły w Zintegrowanej Polityce Bezpieczeństwa w ramach 

projektu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo 

 

http://nowa.sp2dt.pl/index.php/2011-04-10-19-38-50/80-aktualnosci/501-swiatowy-dzien-bez-papierosa
http://nowa.sp2dt.pl/index.php/80-aktualnosci/1281-halas-meczy-halas-boli-halas-myslec-nie-pozwoli
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profilaktycznymi I-VII Udział w wojewódzkim projekcie EKOSZKOŁA 2017 

 

Szkoła Podstawowa w Lipinach 

 liczba programów profilaktycznych 2 

 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi 41 

 

Nie pal przy mnie proszę (przeprowadzono pogadankę, konkursy 

plastyczne) 

Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

 liczba programów profilaktycznych 3 
 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi 111 

„Nie pal przy mnie proszę” – 47 uczniów 
„Trzymaj formę” - 64 uczniów 
„STOP przemocy” – 111 uczniów 

Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Żelazówce 

 liczba programów profilaktycznych 7 
 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi  81  

- „Nie pal przy mnie, proszę” 

- „Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu” 

- „Czyste powietrze wokół nas” 

- „Trzymaj formę’ 

- „Mamo, Tato wolę wodę” 

- „Kubusiowi przyjaciele natury” 
- „Bieg po zdrowie” 

Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

 liczba programów profilaktycznych 1 
 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi 213 

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły, 

programów: „ Trzymaj formę”, „Czyste powietrze”, „Nie pal przy 

mnie”, „Bieg po zdrowie”. Spotkania z higienistką, policją, 

psychologiem. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba programów profilaktycznych 1 
 liczba osób objętych programami 

profilaktycznymi wszyscy uczniowie 

Organizowanie apeli profilaktycznych, rozmowy wychowawców z 

uczniami na godzinach wychowawczych, spotkania z policjantem. 

4.2  Wyposażanie dzieci i 

młodzieży w kompetencje 

psychospołeczne. 

MOPSiWR 

przedszkola 

szkoły podstawowe  

MOPSiWR 

 liczba rodzin objętych pomocą 

asystenta rodziny 25 
Współpraca MOPSiWR z placówkami oświaty oraz pedagogami 

szkolnymi. 
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gimnazja 

świetlice   

MBP 

DDK 

Objęcie rodzin z problemami wychowawczymi pomocą asystenta 

rodziny oraz specjalistów (np. pedagoga, psychologa, logopedy). 

Świetlica „Caritas” w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań, warsztatów, programów 10 

Prowadzenie 2x w miesiącu  tzw. „pogadanki” na tematy związane z 

ich funkcjonowaniem w społeczeństwie. Są to m.in.: 

- pogłębianiu więzi, przyjaźni i tolerancji, 

- pomocy sobie nawzajem, starszym i niepełnosprawnym, 

- rozwoju kultury zarówno osobistej jak i duchowej. 

 

 

Dąbrowski Dom Kultury 

liczba działań, warsztatów, programów 1 

Warsztaty teatralne prowadzone przez zawodowego reżysera  

i aktora dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  

z zespołów teatralnych Gimnazjum nr 2 oraz DDK.(około 25 os., 2 

spotkania po 3 godz. każde). 

Miejska Biblioteka Publiczna 

liczba działań, warsztatów, programów: 17 Dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych 

przeprowadzono warsztaty terapeutyczne wspomagające rozwój 

psychologiczno-emocjonalny dzieci, pomagają pokonywać lęki i inne 

nieprzyjemne odczucia. Przeprowadzono warsztaty z arteterapii, 

muzykoterapii i bajkoterapii, które wspierały naturalną ekspresję 

dzieci i twórcze postawy, rozwijały inwencję i wyobraźnię, a także 

wyzwalały poczucie własne wartości i pomagały rozładowywać 

negatywne emocje oraz asertywność w obliczu patologicznych 

zagrożeń. Wszystko odbyło się w trakcie wesołych zabaw 

plastycznych i krótkich animacji ruchowych w oparciu o teksty 

literackie. Dla starszych dzieci i młodzieży, w tym pozyskanych 

wolontariuszy, była to też szansa zdobyć umiejętności kierowania 

grupą, organizacji i realizacji przyjętych zadań podczas np. 

planowania i przeprowadzania konkretnych zabaw i konkursów.  

Przedszkole w Nieczajnej Górnej 

liczba działań, warsztatów, programów: 

cały rok 

Systematyczna współpraca z pedagogiem, terapeutą. Objęte zostały 

dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.  
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Przedszkole w Smęgorzowie  

liczba działań, warsztatów, programów: b.d 

Systematycznie współpracujemy  z pedagogiem, dzieci z problemami 

dostosowania się do norm społecznych są  objęte terapią 

socjoterapeutyczną.  Uczymy dzieci w codziennych sytuacjach 

radzenia sobie z niepowodzeniami oraz cieszenia się z sukcesu 

swojego i drugich osób. 

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań, warsztatów, programów 4 

Działania:  

- Zbiórka nakrętek plastikowych dla dziecka niepełnosprawnego, 

- „Szlachetna paczka” dla wybranej rodziny, 

- „Zbiórka baterii dla chorego dziecka”, 

- Zbiórka „Góra grosza”  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań, warsztatów, programów 170 

Warsztaty w klasach IV – VI „Przeciwdziałanie agresji” – psycholog 

PPP Anna Błachuta 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań, warsztatów, programów:4 

 Zorganizowanie Kółka psychologicznego 

 Zorganizowanie dodatkowych zajęć z  psychologiem 

„Uchwycić EMOCJE" 

 W ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”: 

 Warsztaty coachingowe” dla uczniów klasy 3 i 7 

 Lekcje i zajęcia w klasach na temat uzależnienia od Internetu 

oraz gier komputerowych i portali społecznościowych  

 Opracowanie i upowszechnienie ulotek profilaktycznych dla 

dzieci i rodziców oraz społeczności lokalnej przez uczniów 

 Konkurs na scenkę profilaktyczną dotyczącą problemu 

Cyberprzemocy dla klas III – VII i klasy gimnazjalne 

 Przygotowanie plakatów profilaktycznych  przez każdą klasę. 

 Happening ulicami miasta  - skandowanie haseł, prezentowanie 

http://nowa.sp2dt.pl/index.php/80-aktualnosci/1387-kolko-psychologiczne
http://nowa.sp2dt.pl/index.php/80-aktualnosci/1386-zapraszamy-na-dodatkowe-zajecia-uchwycic-emocje
http://nowa.sp2dt.pl/index.php/80-aktualnosci/1386-zapraszamy-na-dodatkowe-zajecia-uchwycic-emocje
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transparentów, plakatów, rozdawanie ulotek, prezentowanie 

nagrodzonych scenek profilaktycznych. 

 

 Uczniowie posiedli zdolność samodzielnego stosowania 

posiadanych umiejętności z uwzględnieniem 

zinternalizowanego systemu wartości poprzez m.in. projekty i 

akcje 

 "Podziel się posiłkiem”,  

 „ Szlachetna Paczka”, 

  „Marzycielska Paczka”,  

 „Mam Marzenie”,  

 „Góra grosza” 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

liczba działań, warsztatów, programów  

Wszyscy uczniowie uczestniczyli w pogadance prowadzonej przez 

pedagoga „Nim pojawi się problem” uczniowie klas IV – VI wzięli 

udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Dyskryminacja a 

tolerancja’. Gazetka informacyjna na w/w temat wisi w widocznym 

miejscu dla uczniów i rodziców 

Szkoła Podstawowa w Lipinach 

liczba działań, warsztatów, programów  3 Zajęcia profilaktyczne z policjantką, próbna ewakuacja w szkole,  

Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

liczba działań, warsztatów, 

programów 1 
Warsztaty dla uczniów klas o bezpieczeństwie w sieci dla  IV-VII - 40 

Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

liczba działań, warsztatów z pedagogiem 4 
Przygotowanie prezentacji, gazetek informacyjnych, konkursów i 

lekcji wychowawczych. 

Szkoła Podstawowa w Szarwarku  

liczba działań, warsztatów, programów b.d. 
-prowadzenie godzin wychowawczych na ten temat, ćwiczenia na 

lekcjach 

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej 



SPRAWOZDANIE za rok 2017 
z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i  Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 

 

43 

 

liczba działań, warsztatów, programów 3 
 

Organizowanie spotkań, prelekcji, pogadanek z przedstawicielami 

instytucji działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

tj. policji, straży. 

  

Szkoła Podstawowa nr 3  w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań, warsztatów, programów  
1   
80 osób 

Wyjazdy uczniów na spektakle profilaktyczne.  
Udział w konkursie „Każdy papieros niszczy twoje życie” – 

uczennica zajęła I miejsce w konkursie na spot reklamowy. Udział w 

konkursie „Cała prawda o AIDS”. 

  
liczba działań, warsztatów, programów, 

prelekcji: 5 

Przeprowadzenie prelekcji przez pracownika socjalnego MOPSiWR 

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej na temat: 

"Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie” . 

4.3  Rozwijanie zainteresowań 

wśród dzieci i młodzieży 

oraz poszerzanie oferty 

alternatywnego spędzania 

czasu wolnego. 

przedszkola 

szkoły podstawowe  

gimnazja 

świetlice  

MBP 

DDK 

Referat Kultury i 

Fizycznej i Sportu 

UM 

Kluby sportowe 

MOPSiWR 

 liczba wolontariuszy 5 

Klub Wolontariatu został utworzony w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w celu 

rozwijania i promowania idei wolontariatu oraz wspierania szeroko 

pojętej aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy Dąbrowa 

Tarnowska. Wolontariuszami są dzieci i młodzież z gminy Dąbrowa 

Tarnowska. Udział w wolontariacie pomaga im poszerzyć  

umiejętności społeczne takie jak m.in. dostrzeganie potrzeb innych, 

budowanie trwałych relacji i więzi, nauka tolerancji i 

odpowiedzialności za siebie i innych. Jednym z wielu działań 

podjętych przez Klub Wolontariatu jest odwiedzanie i pomoc osobom 

starszym i samotnym, rozprowadzanie ulotek w środowisku 

lokalnym, itp. 

Świetlica „Caritas” w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań/warsztatów : 1 spotkanie z 

trenerem piłki nożnej, 5 spotkań z 

nauczycielem lekcji muzyki  

Świetlica w tej kwestii posiada szeroki wachlarz talentów i pasji, 

które w ostatnim czasie w sposób szczególny dają o sobie znać – 

(mowa o grze na instrumentach, śpiewie, tańcach i oczywiście piłce 

nożnej). Oprócz w/w zainteresowań należą jeszcze plastyka i 

przygotowanie przedstawień (teatr) 
 

Dąbrowski Dom Kultury 

liczba działań/warsztatów  4 Blok zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych w oparciu o historię regionu 
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w ramach zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Twórców 

Kultury Powiśla Dąbrowskiego i DDK dla 12 młodych mieszkańców 

gminy (wiek 10 -15 lat ) w ciągu kilku miesięcy wiosennych i 

jesiennych- „Przyszłość dla przeszłości- przeszłość dla o przyszłości- 

ku lepszej integracji wokół kultury i historii regionu”. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

liczba działań/warsztatów: 82 Chętnym dzieciom o zainteresowaniach i umiejętnościach 

plastycznych, literackich oraz teatralnych proponowane są zajęcia w 

kołach zainteresowań: plastycznym i teatralnym. Skupieni w tych 

grupach wykonywali dekoracje i plastyczne oprawy przedstawień 

oraz innych akcji podejmowanych przez bibliotekę, a także mieli 

możliwość poznać nowe techniki i materiały plastyczne. Ponadto 

dzieci wspomogły przygotowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych 

oraz innych wystąpień, zdobywając przy tym wiedzę o różnych 

gatunkach sztuki.  
Przeprowadzono zajęcia z rozrywki ruchowej i pokazy medialne z 

wykorzystaniem konsoli Xbox 360 wraz z Kinectem dostępnej w 

bibliotece. Odbiorcami były całe rodziny, dzieci, młodzież i dorośli, 

w tym osoby indywidualne, jak i zorganizowane grupy.  
W bibliotece ponadto można było zdobyć nowe umiejętności i 

spędzić czas z rówieśnikami jako wolontariusz.  

Urząd Miejski 

liczba działań/warsztatów 5 Okolicznościowe zawody pływackie i imprezy propagujące bieganie 

w związku z obchodami Święta Konstytucji i Święta Niepodległości 

oraz „mikołajek”. 

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań/warsztatów 6 

-Tydzień sportu dla wszystkich dzieci,  
-warsztaty teatralne dla dzieci przedszkolnych (40 dzieci), nauczycieli 

i rodziców- wystawienie przedstawienia „ Wilk i siedem koźlątek” w 

wersji polsko- angielskiej  
-warsztaty taneczne dla nauczycieli i rodziców wychowanków- taniec 

Centry, prowadzone w przedszkolu 
- Przedszkoliada- sportowe mistrzostwa dla dzieci z całej Gminy 
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Dąbrowa Tarnowska, 
- co miesięczne spotkania w MBP w Dąbrowie Tarnowskiej „Poranek 

z bajką”- słuchanie czytanej literatury przez osoby dorosłe, spotkania 

z przedstawicielami różnych instytucji (stomatolog, wędkarz, muzyk, 

seniorzy) 

- udział dzieci teatrzykach w wykonaniu profesjonalnych aktorów 

-organizacja wewnętrznych uroczystości z udziałem rodziców i ich 

rodzin, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń ( Dzień Edukacji 

Narodowej, 11-Listopada- Święto niepodległości Polski, Spotkania 

Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, 3-Maja- Święto 

Konstytucji, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, Dzień Rodziny- 

Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Pożegnanie 6-latków 

-wycieczki krajoznawcze z udziałem rodziców do Kopalni Soli w 

Bochni, Malowanej Wsi- Zalipie, Pacanów itp. 

 

Przedszkole nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań/warsztatów 5 

1.”Tydzień sportu dla wszystkich”  -   142 wychowanków. 
3.Wycieczki -  142 wychowanków. 
4. Udział w konkursach ( muzycznych, plastycznych, tanecznych, 

pokaz mody ekologicznej)   -  142 
5. Realizacja programu „  Cała Polska czyta dzieciom” - 142 
6. Udział w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych 142 

Przedszkole w Nieczajnej Górnej 

liczba działań/warsztatów: cały rok 
Podczas prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zabaw, 

pogadanek i organizowania różnych form aktywności ruchowej 

według planów miesięcznych.  

Przedszkole w Smęgorzowie 

liczba działań/warsztatów b.d 

Podczas prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zabaw, 

pogadanek i organizowania różnorodnych form aktywności ruchowej 

według planów miesięcznych. Uwrażliwiamy dzieci na zagrożenia 

płynące z częstego  używania tabletu, komputera, telefonu, konsoli. 

Rozmawiamy o możliwości uzależnienia się od urządzeń 

wykorzystujących technologie komputerowe. Prezentujemy 

alternatywne sposoby na ciekawe spędzenie wolnego czasu. 
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań/warsztatów 28 
Koła przedmiotowe, kółko kulinarne, koła zainteresowań dla kl. 

Młodszych, sportowe – SKS, taneczne 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań/warsztatów -14 
 

 Projekt profilaktyczny „Teatr sport i rekreacja to najlepsze są 

wakacje”  zrealizowany przez „Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dwójki” i dofinansowany ze środków Burmistrza Dąbrowy 

Tarnowskiej  -60 

 uczniów  z klas IV – VI  

 Zielona szkoła 

 Noc profilaktyki „Wieczór Zuchów - 300 

 Udział w programie „Chronimy Dzieci” organizowanego 

przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej: Fundacja 

Dzieci Niczyje) Otrzymanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” 

 Zintegrowany Program Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca 

Bezpieczeństwo” – projekt małopolski przedłużenie 

certyfikatu 

 Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, 

 Program zdrowotny „Czas na zdrowie”, 

 Program edukacyjny „Śniadanie daje moc” 

 „Nie pal przy mnie, proszę” – edukacja antynikotynowa dla 

uczniów klas I – III, organizacja Światowego Dnia bez 

Papierosa 

 Udział w konkursie „Odblaskowa szkoła” 

 Prowadzenie  Szkolnego Klubu bezpieczeństwa „ Stopka” 

 Udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie 

2017 ( „Akademii Bezpiecznego Puchatka”-edukacyjnego 

programu skierowanego dla klas I) 

 Udział w programach ekologiczno – zdrowotnych dla klas I-
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III: „Owoce i warzywa w szkole, „Szklanka mleka” 

 

Szkoła Podstawowa w Szarwarku 

liczba działań/warsztatów 5 Wycieczki szkolne 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

liczba działań/warsztatów 10 

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci 

aktywnie spędzają wolny czas np. SKS, koło językowe czy też koło 

młodego szachisty. Uczniowie uczestniczyli w rajdzie rowerowym do 

Odporyszowa do Siemachy oraz w cotygodniowych wyjazdach na 

krytą pływalnię w Dąbrowie Tarn. Zimą organizujemy wyjazdy na 

kryte lodowisko do Dębicy. Szkoła każdego roku uczestniczy w 

ogólnopolskim programie „Trzymaj formę” „Czyste powietrze wokół 

nas” i w „Akcji Dzień Bezpiecznego Internetu” oraz w „Turnieju 

miast i gmin”. 
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Szkoła Podstawowa w Lipinach 

liczba działań/warsztatów 8 zajęcia dodatkowe 

Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

liczba działań/warsztatów 6 

Spotkanie z podróżnikiem, magikiem, i przedstawicielami różnych 

grup zawodowych (ratownik medyczny, policjant, strażak). 
Spotkanie ze sztuką ( warsztaty artystyczne, wyjazdy do kina, teatru i 

muzeum)  

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej 

liczba działań/warsztatów 2 Organizacja kółek zainteresowań, wycieczek rowerowych. 

Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Żelazówce 

liczba działań/warsztatów 7 

 

- różnego rodzaju place plastyczne 
- wspólne czytanie wierszy 
- zabawy muzyczno-ruchowe 
-wyjazd dzieci z nauczycielami na łyżwy  
- rajd rowerowy 
-orientacja w terenie 
-wyjazd dzieci z nauczycielem na basen 

Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

liczba działań/warsztatów 4 
 

Kółka zainteresowań, SKS. 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej 

liczba działań/warsztatów 4 Wolontariat, zajęcia sportowe, koła zainteresowań, koło teatralne  

4.4  Wykorzystanie potencjału 

psychospołecznego dzieci i 

młodzieży do 

podejmowania działań w 

środowisku rówieśniczym. 

szkoły podstawowe  
gimnazja 
świetlice  
MBP 
DDK 
MOPSiWR 
organizacje 

MOPSiWR 

 liczba działań/spotkań 48 
 liczba wolontariuszy 5 

Klub Wolontariusza przygotowuje dzieci i młodzież w dorosłe i 

odpowiedzialne życie. Poprzez uczestniczenie w wolontariacie 

uczniowie mogą poznać pracę jako niezapomnianą przygodę, 

poszerzyć własne zainteresowania i pasję. To także szkoła 

zarządzania swoim czasem (także wolnym) i okazja do aktywnej 

walki z uprzedzeniami i stereotypami.  
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pozarządowe Świetlica „Caritas” w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba działań 4 
 liczba osób biorących udział  

w działaniach 20-25 

Spotkania odbywają się w świetlicy w tzw. „kółeczku”. Celem tych 

spotkań jest nauka rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych  

oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany. Ponadto na 

pomóc wzmocnić wiarę we własne możliwości i poczucie swojej 

wartości w grupie, w szkole i w społeczeństwie.  
 

Dąbrowski Dom Kultury 

 liczba działań 1 
 liczba osób biorących udział  

w działaniach 36 

Cykliczne ( 1 raz w tygodniu w okresie roku szkolnego ) zajęcia 

teatralne, otwierające młodych ludzi i przygotowujące do lepszego 

funkcjonowania w grupie środowiskowej i radzenia sobie ze stresem. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

 liczba działań 0 
 liczba osób biorących udział  

w działaniach 0 
Brak  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba działań 6 
 liczba osób biorących udział w 

działaniach 10 liderów 

Organizacja przedsięwzięć na terenie szkoły( np. Walentynki, Dzień 

Kobiet, Andrzejki, opieka nad miejscami Pamięci Narodowej, 

odwiedziny w DPS, w domu dziennego pobytu - Wigor Senior) 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Liczna działań –1  

 liczba osób biorących udział w 

działaniach 35 

Utworzenie Koła Wolontariatu, aktywny udział wolontariuszy w 

różnych akcjach, praca w Klubie Wolontariusza 

Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

 liczba działań b.d. 
 liczba osób biorących udział  

w działaniach b.d 

w/w projekty i działania 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

 liczba działań 5 
 liczba osób biorących udział w 

działaniach  30 

Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym, tworzyli ulotki i 

plakaty. Wykonywali gazetkę, dyskutowali z wychowawcami nt  

uzależnień. Brali udział w ogólnopolskim programie „Nie pal przy 
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mnie proszę” oraz „Czyste powietrze wokół nas” 
 

Szkoła Podstawowa w Lipinach 

 liczba działań 1 
 liczba osób biorących udział  

w działaniach 30 

Turniej Piłki Nożnej 

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej 

 liczba działań 3 
 liczba osób biorących udział  

w działaniach 10 

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu, organizowanie zbiórek 

żywności, występów dla samotnych seniorów i osób 

niepełnosprawnych. 

Szkoła Podstawowa  w Gruszowie Wielkim 

 liczba działań 2 
 liczba osób biorących udział  

w działaniach 150 

Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych, zbiorki na cele 

charytatywne, pomoc koleżeńska i dzieciom chorym  

Szkoła Podstawowa w Szarwarku  

 liczba działań 3 
 liczba osób biorących udział w 

działaniach 80 

- wolontariat, 
- zbiórki na cele charakterystyczne, 
- udział w pikniku charytatywnych  

Szkoła Podstawowa nr 3  w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba działań 1 
 liczba osób biorących udział w 

działaniach cała społeczność szkolna 
Przygotowanie przez młodzież apelu na temat „Praw dziecka”  

CEL STRATEGICZNY IV : Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i problemów z nim związanych oraz utrzymanie i wzmacnianie skutecznego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska 

Cel szczegółowy 1 : Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

1.1  Kompleksowa pomoc dla 

ofiar przemocy w tym 

podejmowanie interwencji 

w środowiskach 

dotkniętych przemocą w 

MOPSiWR 
KPP 
ZI / Grupy Robocze 

 liczba postępowań z użyciem procedury 

„Niebieskie Karty” 29 
 liczba osób korzystających z pomocy 

specjalistycznej  około17 

W 2017 r. procedurą „Niebieskiej Karty” objętych było 29 rodzin 

(założono 29 NK ). Z tego w 2017 r. policjanci z KPP w Dąbrowie 

Tarnowskiej założyli i wdrożyli 22 Niebieskich Kart. 
Około 29 osób zostało skierowanych do Punktu konsultacyjnego dla 

osób uwikłanych w przemoc domową, około 17 osób objętych było 
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rodzinie oraz realizacja 

Procedury „Niebieskie 

Karty”. 

 liczba udzielonych porad 

specjalistycznych 186 
 liczba grup wsparcia 1 

poradnictwem specjalistycznym (m.in. psychologicznym, prawnym) 

w MOPSiWR. 
Ponadto rodziny korzystały z Punktu konsultacyjnego dla Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin. 
W 2017r. działała grupa wsparcia w tut. Ośrodku. Skorzystało 4 

osoby. Osoby zainteresowane mogły również uczestniczyć w grupie 

wsparcia dla kobiet doznających przemocy domowej, działającej przy 

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Ponadto skierowano 4 osoby do Punktu Interwencji Kryzysowej 

działającego przy PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

1.2  Zapewnienie kobietom i 

dzieciom całodobowego 

schronienia oraz pomocy 

specjalistycznej. 

MOPSiWR 
ZI / Grupy Robocze 
organizacje 

pozarządowe 
placówki 

specjalistyczne 

 liczba osób, którym udzielono 

schronienia oraz pomocy 

specjalistycznej w placówkach, w tym 

liczba dzieci 0 
 liczba placówek 2 
 liczba miejsc w placówkach 6 

Nie wystąpiła potrzeba pomocy w formie pobytu w mieszkaniu 

chronionym. 
Poza mieszkaniem chronionym, które dysponowało 2 miejscami, od 

01-07-2015 r. w nowej siedzibie MOPSiWR uruchomiono 2 pokoje 

hostelowe, dysponujące łącznie 4 miejscami (w 2017 r. nie były 

wykorzystane). Mieszkania hostelowe w budynku MOPSiWR 

przeznaczone są dla osób dotkniętych przemocą domową. 

1.3  Podejmowanie działań 

interwencyjnych  

i zabezpieczających dzieci, 

które są ofiarami  

i świadkami przemocy w 

rodzinie. 

MOPSiWR 
Grupy Robocze 

działające w 

MOPSiWR 
przedszkola 
szkoły podstawowe 
gimnazja 

 liczba dzieci, które objęto pomocą 

specjalistyczną 3 
 liczba zorganizowanych grup roboczych 

27 
 liczba spotkań/prelekcji 7 
 liczba rozpowszechnionych materiałów 

informacyjnych 300 (ulotki MOPSiWR) 
 

 

MOPSiWR 
1. Cykl artykułów dotyczących przemocy prowadzonej na stronie 

internetowej MOPSiWR. 
2. Organizowanie grup wsparcia. 
3. Rozpowszechnianie ulotek dotyczących przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w środowisku lokalnym. 
4. Organizowanie happeningu profilaktycznego. 
5. Prowadzenie prelekcji w szkołach i na kursach przedmałżeńskich. 
6. Prowadzenie gablot informacyjnych dotyczących problematyki 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Przedszkole w Nieczajnej Górnej 
Przedszkole objęło obserwacją 1 rodzinę/wychowanka, aby 

monitorować sytuację dziecka (wywiady z dzieckiem, rozmowy 

indywidualne z rodzicem mające na celu uświadomienie potrzeb 

dziecka i odpowiedzialności rodzicielskiej).  
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 
Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, dożywianie w szkole, 

zaopatrzenie w ciepłą odzież. 

Przedszkole w Smęgorzowie 
Przedszkole od roku szkolnego 2016/2017 objęło obserwacją jedną 

rodzinę wychowanka. Systematycznie monitoruje jego sytuację 

(pogadanki, rozmowy indywidualne z rodzicem  mające na celu 

uświadomienie potrzeb dziecka i odpowiedzialności rodzicielskiej). 

Współpracuje  z  pracownikami MOPS przekazując istotne fakty, 

mające znaczenie dla zapewnienia dziecku i rodzinie lepszej pomocy. 

1.4  Ochrona osób starszych i 

niepełnosprawnych 

doznających przemocy ze 

strony swoich bliskich lub 

opiekunów. 

MOPSiWR 
ZI / Grupy Robocze 
organizacje 

pozarządowe 

 liczba spotkań z osobami starszymi 1   
 liczba interwencji 1 

W 2017r. organizowano  spotkania z osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi. 
Procedurę NK realizowano względem 1 osoby niepełnosprawnej. 

1.5  Oddziaływania 

terapeutycznoedukacyjne 

wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

MOPSiWR 
ZI 
GKRPA 

 liczba placówek realizujących programy 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

2 
 liczba skierowanych spraw do PCPR 7 

Istnieją 2 placówki realizujące programy dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Jest to Punkt Konsultacyjny w MOPSiWR 

oraz PCPR. 
MOPSiWR przy współpracy z PCPR kierował osoby podejrzane o 

stosowanie przemocy na zajęcie korekcyjno-edukacyjne - 7 
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Cel szczegółowy 2 : Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych 

grup społecznych. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

2.1  Realizacja programów 

edukacyjnych 

adresowanych do dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

MOPSiWR 

ZI 

przedszkola 

szkoły 

podstawowe 

gimnazja 

MOPSiWR 

 Liczba spotkań/prelekcji 7 

 liczba Niebieskich Kart 27 

 liczba rozpowszechnionych 

materiałów informacyjnych 300 

(ulotki MOPSiWR) 

 

1. Rozprowadzanie ulotek oraz organizacja prelekcji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz cyberprzemocy w 

szkołach.  
2. Prelekcje oraz dystrybucja ulotek w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie organizowane podczas kursów 

przedmałżeńskich. 
3. Rozpowszechnienie informacji o cyberprzemocy z 

wykorzystaniem Internetu. 
4. Wszczęcie procedury "Niebieska Karta". 
5. Prowadzenie gablot informacyjnych dotyczących problematyki 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
Przedszkole w Nieczajnej Górnej 

 liczba programów kierowanych do 

poszczególnych grup odbiorców i 

placówek  1  

 liczba uczestników programów 27 

,,Jestem Dobrym, Życzliwym i Uczynnym Przedszkolakiem’’ – 

program profilaktyczny przeciwdziałający agresywnym 

zachowaniom dzieci. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba programów kierowanych 

do poszczególnych grup 

odbiorców i placówek b.d. 

 liczba uczestników programów 

192 

Brak  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba programów kierowanych do 

poszczególnych grup odbiorców i 

placówek 12 
 liczba uczestników programów 430 

 Szkoła otrzymała przedłużenie Certyfikatu "Szkoły 

Promującej Bezpieczeństwo" na kolejne pięć lat. 

 Spotkania wybranych klas z pracownikami socjalnymi oraz 

policjantami na terenie Komendy Policji 

 Czytanie bajek profilaktycznych w wybranych klasach i 

omawianie ich treści m.in. o odrzuceniu, wykluczeniu, 
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agresji 

 Kontynuacja "Kącika dla rodzica" z poradami i 

informacjami profilaktyczno - wychowawczo - 

zdrowotnymi  
 Kontynuacja skrzynki pedagoga, skrzynki mailowej porad i 

pomocy 
 Indywidualne rozmowy, konsultacje z wychowawcami, 

pedagogiem i psychologiem szkolnym 
 Artykuły dla rodziców na szkolnej stronie internetowej w 

zakładce "Dla rodziców" 
 Zajęcia wychowawcze o tematyce przemocy i agresji 
 Filmy i pogadanki profilaktyczne 
 Zajęcia z pedagogiem szkolnym nt. przemocy i agresji 
 Cykliczna organizacja szkolnych dni: "Dzień bez 

przemocy", "Dzień Dobrego Słowa" , "Tydzień Dobrego 

Duszka" 
 zajęcia profilaktyczne, ulotki, pogadanki, warsztaty 

dotyczące "Cyber-Przemocy", "Wpływ Internetu na zdrowie 

psychiczne dzieci i młodzieży” 
 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

 liczba programów kierowanych do 

poszczególnych grup odbiorców i 

placówek 0 

 liczba uczestników programów 50 

 Przekazywanie informacji dot. szukania pomocy w 

sytuacjach trudnych dla uczniów i rodziców.  
 Przeprowadzenie pogadanek na w/w temat na zajęciach z 

wychowawcą. 
 Zamieszczenie  numerów telefonów wspierających rodzinę 

na gazetce Samorządu Uczniowskiego 
Szkoła Podstawowa w Lipinach 

 liczba programów kierowanych do 

poszczególnych grup odbiorców i 

placówek 0 

 liczba uczestników programów 0 

Tematyka poruszana na zajęciach z wychowawcą oraz na zajęciach 

Wychowania do życia w rodzinie. 
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Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie  

 liczba programów kierowanych do 

poszczególnych grup odbiorców i 

placówek 3 
 liczba uczestników programów 83 

Programy „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Śniadanie daje moc” 

– realizacja tematów związanych z prawidłowym żywieniem dla klas I-

III 

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej 

 liczba programów kierowanych do 

poszczególnych grup odbiorców  

i placówek 0 

 liczba uczestników programów 0 

Brak  

Przedszkole w Smęgorzowie  

 liczba programów kierowanych do 

poszczególnych grup odbiorców i 

placówek 0 

 liczba uczestników programów 0 

Nie dotyczy. Tematyka powyższa jest poruszana na zajęciach 

z dziećmi, oraz podczas pedagogizacji rodziców. 

Szkoła Podstawowa w Szarwarku  

 liczba programów kierowanych 

do poszczególnych grup 

odbiorców i placówek 2 

 liczba uczestników programów 

46 

„Owoce w szkole” 

„Mleko w szkole”  

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba programów kierowanych do 

poszczególnych grup odbiorców  

i placówek 1 

 liczba uczestników programów 207 

Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola. 
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2.2  Kształtowanie umiejętności 

wychowawczych i 

społecznych u rodziców 

poprzez prowadzenie 

warsztatów umiejętności 

wychowawczych. 

GKRPA 

MOPSiWR 

 liczba i rodzaj działań (warsztaty, 

prelekcje, spotkania) 1 
 liczba rodzin objętych pomocą 

asystenta rodziny 25 

MOPSiWR 

1. Organizacja Konferencji pt. "Szkoła i rodzice wobec zachowań 

ryzykownych dzieci i młodzieży".  

2. Objęcie rodzin pomocą asystenta rodziny, który ma pomoc rodzicom 

w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, wzmocnienie 

kompetencji rodziców, pomoc w organizowaniu/planowaniu czasu 

dziecka, pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, doradztwo w 

zakresie umiejętnego stawiania granic, pomoc w budowaniu systemu 

kar i nagród. 

 liczba i rodzaj działań (warsztaty, 

prelekcje, spotkania) 2 

 liczba uczestników ok. 200 osób 

GKRPA 
W szkołach gminnych organizowano spotkania i prelekcje dla 

rodziców. W ramach tych działań rodzice mogli wysłuchać wykładów 

przygotowanych przez psychologów, pedagogów, dietetyków, 

specjalistów od uzależnień, przedstawicieli Komendy Powiatowej 

Policji. 

Cel szczegółowy 3 : 

Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

3.1  Umacnianie 

interdyscyplinarnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

MOPSiWR 

ZI / Grupy Robocze 

 liczba spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego 4 
 liczba powołanych Grup Roboczych 

27 
 liczba i rodzaj szkoleń 1 
 liczba i rodzaj realizowanych 

kampanii 1 

1. W 2017r. powołano 27 grupy robocze, odbyło się 59 posiedzeń grup 

roboczych. 
2. Rodzinny Piknik Integracyjny organizowany przez Zespół 

Interdyscyplinarny w Dąbrowie Tarnowskiej. 
3. Organizowanie happeningu profilaktycznego. 
4. Prowadzenie prelekcji w szkołach i na kursach przedmałżeńskich. 
5. Rozpowszechnianie ulotek dotyczących przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz cyberprzemocy w środowisku lokalnym. 

3.2  Podnoszenie kwalifikacji grup 

zawodowych realizujących 

zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

MOPSiWR 

ZI 

 rodzaj i liczba szkoleń 1,  
 liczba uczestników 27 

Szkolenie podnoszące poziom kompetencji w zakresie rozwiązywania 

problemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Cel szczegółowy 4 : Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

4.1  Rozpowszechnianie 

informacji na temat przemocy 

w rodzinie, przeciwdziałania 

przemocy oraz ochrony przed 

przemocą. 

GKRPA 

UM 

MOPSiWR 

ZI 

 liczba akcji informacyjno-

edukacyjnych 10 

 liczba rozpowszechnionych 

materiałów informacyjnych 300 

(ulotki MOPSiWR) 

1. Podjęcie zagadnień przeciwdziałania przemocy w rodzinie wspólnie 

z MOPSiWR na zebraniach opłatkowych prawie wszystkich sołectwach 

Gminy Dąbrowa Tarnowska. 

2. Cykl artykułów dotyczących przemocy prowadzonej na stronie 

internetowej MOPSiWR. 

3. Rozpowszechnianie ulotek dotyczących przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz cyberprzemocy w środowisku lokalnym. 

4. Organizowanie happeningu profilaktycznego. 

5. Prowadzenie prelekcji w szkołach i na kursach przedmałżeńskich. 

4.2  Współudział w organizacji 

kampanii społecznych 

ukierunkowanych na 

przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie, propagujących 

konstruktywne formy 

współżycia oraz wychowania 

w rodzinie. 

GKRPA 

UM 

MOPSiWR 

ZI 

 liczba i rodzaj zrealizowanych zadań 

w ramach kampanii 2 

Zorganizowanie happeningu profilaktycznego przez Przedstawicieli 

Zespołu Interdyscyplinarnego i przez GKRPA 
Piknik integracyjny  

CEL STRATEGICZNY V : Tworzenie osobom niepełnosprawnym oraz długotrwale lub ciężko chorym w Dąbrowie Tarnowskiej warunków do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej na miarę ich możliwości i potrzeb. 

Cel szczegółowy 1: Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

1.1  Organizacja mieszkań 

chronionych. 
MOPSiWR   liczba mieszkań chronionych 1 

W 2017 r. na terenie gminy funkcjonowało 1 mieszkanie chronione, 

jednak w ww. roku nie było ono udostępnione osobom doznającym 

przemocy w rodzinie.  

1.2  Świadczenie usług 

specjalistycznych dla osób 

niepełnosprawnych, w tym 

asystenta osoby 

niepełnosprawnej. 

MOPSiWR  

 liczba świadczonych usług 6 

terapeutów świadczyło usługi 

 liczba godzin świadczonych usług 

2216 
 

W 2017 r. udzielono pomocy w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 12 osobom, były 

to usługi w miejscu zamieszkania oraz w sali rehabilitacyjnej 

mieszczącej się w siedzibie Ośrodka. Łącznie zrealizowano 2216 

godziny ww. usług. 
Nie zatrudniano asystenta osoby niepełnosprawnej. 
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1.3  Udzielanie pomocy osobom 

niepełnosprawnym oraz 

długotrwale lub ciężko 

chorym, zgodnie z ustawą o 

pomocy społecznej i ustawą o 

świadczeniach rodzinnych. 

MOPSiWR 

 liczba przyznanych świadczeń z 

pomocy społecznej 375 
 liczba przyznanych świadczeń 

rodzinnych 7366 

Z pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności skorzystało  rodzin, z 

powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby –  rodzin (często łącznie z 

obu powodów). 
Wypłacono: 
- 1335 zasiłków stałych dla 132 osób, 
- 1186 zasiłków okresowych dla 210 osób. 
12 osób objęto pomocą w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych; 21 osób objęto pomocą w formie usług opiekuńczych. 
Wypłacono 7366 świadczenia opiekuńcze, tj.: 
- 4430 zasiłków pielęgnacyjnych dla 391 rodzin, 
- 1000 świadczeń pielęgnacyjnych dla 91 osób, 
- 546 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 57 osób, 
- 303 zasiłków dla opiekuna dla 27 osób 
oraz 1087 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia  

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – dla 92 rodzin. 

1.4  Zapewnienie opieki 

całodobowej/wsparcie 

placówek świadczących 

opiekę całodobową dla osób 

niepełnosprawnych oraz 

długotrwale lub ciężko 

chorych. 

MOPSiWR 

 liczba mieszkańców placówek 

całodobowych, którzy otrzymują 

dofinansowanie z budżetu gminy 21 
 liczba osób skierowanych do 

placówek, będących mieszkańcami 

gminy Dąbrowa Tarnowska 21 

W 2017r. ze środków gminy Dąbrowa Tarnowska dofinansowano 

pobyt 21 osobom w domach pomocy społecznej na terenie całej Polski.  

1.5  Prowadzenie działań 

profilaktycznych i 

rehabilitacyjnych. 

MOPSiWR 

 liczba uczestników zajęć 10 
 liczba organizacji pozarządowych 

prowadzących zajęcia 0 

Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w ramach specjalistycznych usług 

opiekuńczych oraz w rehabilitacja prowadzona w siedzibie MOPSiWR 

1.6  Wsparcie inicjatyw szerzących 

wiedzę i podnoszących 

kwalifikacje osób 

niepełnosprawnych oraz osób 

długotrwale lub ciężko 

chorych. 

MOPSiWR 

 liczba rozpowszechnionych 

materiałów informacyjnych 300 

(ulotki MOPSiWR) 
 

 Rozpowszechnienie ulotek informacyjnych. 
 Przystosowanie strony internetowej MOPSiWR dla osób 

niepełnosprawnych. 
 Realizowanie przez MOPSiWR zapisów Konwencji ONZ o 

prawach osób niepełnosprawnych. 
 

1.7  Organizowanie i wspieranie 

dziennych ośrodków i 

placówek wsparcia dla osób 

MOPSiWR 
 liczba funkcjonujących ośrodków  

i placówek dziennego wsparcia na 

terenie gminy 1 

Na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2017 r. funkcjonuje jeden 

ośrodek wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych tj. WTZ. 

Osoby z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska korzystają również z 
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niepełnosprawnych.  liczba osób skierowanych do 

placówek wsparcia  
 liczba osób oczekujących na 

skierowanie 0 

miejsc w placówkach znajdujących się poza terenem gminy 

(szczególnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy – osoby 

kierowane przez gminę właściwą ze względu na adres placówki) – 

porozumienie pomiędzy Gminą Dąbrowa Tarnowska a Gminą Olesno. 

1.8  Prowadzenie oddziałów 

integracyjnych dla dzieci i 

młodzieży w publicznych 

przedszkolach, szkołach i 

gimnazjach. 

szkoły podstawowe  

gimnazja 

przedszkola  

 liczba oddziałów integracyjnych 6 

 liczba wychowanków i uczniów  

z orzeczoną niepełnosprawnością  

i stopniem niepełnosprawności 57 

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 
Prowadzono zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z 

Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zajęcia obejmowały pracę z logopedą, 

oligofrenopedagogiem, rehabilitantem ruchowym, terapeutą terapii 

sensorycznej, tyflopedagogiem- liczba dzieci objętych WSRD w roku 

2017 wynosiła-14. 

Liczba zajęć dla każdego dziecka w miesiącu wynosiła 8 godzin. 

Przedszkole nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 
Dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego w 

oparciu o program „ Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba- 

Żabińska w dostosowaniu do możliwości psychofizycznych dzieci. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

uczniów. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 
Indywidualne zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – 

kompensacyjne, logopedyczne, z oligofrenopedagogiem, 

tyflopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, psychologiem 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 
Brak oddziałów integracyjnych – nie ma takiej potrzeby.  

Szkoła natomiast prowadzi zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze u 

dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Są to 

zajęcia indywidualne w domu dziecka. 

 

Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej 
Objęcie pomocą specjalistyczną w szkole uczennicy z orzeczoną 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym. 

Szkoła Podstawowa w Lipinach 
Zajęcia indywidualne w szkole dla  dziewczynki z autyzmem 
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wczesnodziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

znacznym, 

Szkoła Podstawowa w Szarwarku 
Jedno dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność. 

Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

Uczniowie objęci są zajęciami rewalidacyjnymi, logopedycznymi i 

nauczaniem indywidualnym. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej 
Uczniowie z niepełno sprawnościami realizują program dostosowany 

do ich możliwości intelektualnych . Na terenie klasy włączani są do 

działań, które są w stanie zrobić. Integrują się z kolegami , uczestniczą 

w imprezach i uroczystościach szkolnych.  

Realizują zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, rehabilitacyjne, zajęcia 

z psychologiem 

Cel szczegółowy 2 : Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz osób długotrwale lub ciężko chorych. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

2.1  Organizowanie i uczestnictwo 

w akcjach edukacyjnych 

skierowanych do społeczności 

lokalnej, które uczą traktować 

niepełnosprawnych oraz 

długotrwale lub ciężko 

chorych, z należną im 

godnością. 
MOPSiWR 
szkoły podstawowe 

gimnazja 

organizacje 

pozarządowe 

MOPSiWR 

 Liczba spotkań 10 
 przeprowadzenie ankiety (24 

ankietowanych) 

Klub Wolontariatu poszerza w wolontariatach umiejętności społeczne 

takie jak m.in. dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji 

i więzi, nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych. 
Organizacja konsultacji społecznych w sprawie "dostosowania form 

informacji i działań do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie 

Tarnowskiej". Celem konsultacji było poznanie opinii wszystkich 

zainteresowanych prawami oraz potrzebami osób z 

niepełnosprawnością, jak również zainteresowanych wdrażaniem w 

naszym lokalnym środowisku postanowień Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych. W trakcie spotkania zostały przedstawione ogólne 

założenia Konwencji która określa, co państwo musi zrobić, aby mieć 

pewność, że osoby niepełnosprawne maja takie same prawa jak 

wszyscy inni obywatele.  
Rozpowszechnianie przez MOPSiWR idei Konwencji ONZ oprawach 

osób niepełnosprawnych. 
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Organizowanie spotkań opłatkowych przy współpracy z Klubem 

Wolontariatu – kolędowanie. 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” 

 liczba akcji informacyjno – 

promujących 1 

Organizowanie i uczestnictwo w Noworocznym Spotkaniu 

Opłatkowym z udziałem dzieci niepełnosprawnych, rodziców, 

uczestników Senior-Wigor opiekunów i terapeutów. W spotkaniu 

udział wzięło ok. 150 osób.  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba akcji informacyjno – 

promujących 3 

Udział klas I - III w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym 

organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, 
Występy klas integracyjnych w „Pikniku Rodzinnym” organizowanym 

na terenie szkoły 
Występ klasy integracyjnej podczas „Dnia Babci i Dziadka” 

Związek Dąbrowiaków 

 liczba akcji informacyjno – 

promujących 3 

1. Organizowanie i uczestnictwo w noworocznym spotkaniu z udziałem 

osób starszych, chętnych do spotkań. Udział wzięło ok. 30 osób. 

2. Organizowanie i uczestnictwo w spotkaniu „ andrzejkowym”-

wróżby. Udział wzięło ok. 20 osób. 

3. Organizowanie i uczestnictwo wraz z młodzieżą szkolną zbiórki do 

puszek w celu odnowy nagrobków osób zasłużonych dla 

zapomnianych. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

Liczba akcji informacyjno – 

promujących:6 
 

 

 

 

 

 Środowiskowa Wieczornica Seniora 

 wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy  

 akcja „Mam Marzenie” -  Fundacja „Mam Marzenie” dla dzieci 

cierpiących na choroby onkologiczne.  

 Kiermasz świąteczny 

 Zbieranie zakrętek dla niepełnosprawnego  chłopca 

 Zbiórka surowców wtórnych. 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

 liczba akcji informacyjno – Pogadanki wychowawców nt traktowania niepełnosprawnych. 
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promujących 1 Uczniowie pomagają naszemu niepełnosprawnemu dziecku poprzez 

zbiórkę plastikowych zakrętek. Podczas wizyt w szkole naszego 

niepełnosprawnego ucznia np. Mikołaj, Festyn uczniowie opiekują się 

niepełnosprawnym kolegą, pomagają mu w potrzebie. 

Uczniowie pisali listy do chorych dzieci na terenie całej Polski.  

Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

 liczba akcji informacyjno – 

promujących2 

Włączanie uczniów niepełnosprawnych w życie zespołu klasowego i 

szkoły poprzez udział w imprezach okolicznościowych. Organizowanie 

pomocy rzeczowej i drobnych upominków. Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych i zajęciach edukacyjnych. Organizowanie akcji 

charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.  

Szkoła Podstawowa w Lipinach 

 liczba akcji informacyjno – 

promujących 3 

Zbieranie nakrętek na „Przyjazny Dom” w Tarnowie, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, akcja charytatywna, zbiórka makulatury na 

budowę studni w Afryce  

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie  Górnej 

 liczba akcji informacyjno – 

promujących b.d. 

Działalność Szkolnego klubu wolontariatu. 
Praca pedagoga szkolnego, uwrażliwianie uczniów na potrzeby ludzi 

niepełnosprawnych, długotrwale lu ciężko chorych. Uczenie empatii, 

integracji. Zorganizowano występy grupy kolędniczej oraz koncert 

kolęd i pastorałek dla podopiecznych DPS oraz hospicjum im. Św. 

Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej  

Szkoła Podstawowa nr 3  w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba akcji informacyjno – 

promujących 2 

Zorganizowanie Dnia Integracji, występy uczniów naszej szkoły na 

festynach, zbieranie fantów na festyn „Pomocnej dłoni”. Wyjazd 

uczniów na warsztaty terapeutyczne do Kupienina.  

   
uczestnictwo w wigilijnym spotkaniu opłatkowym z udziałem osób 

starszych, samotnych. Udzielenie pomocy rzeczowej w formie paczek 

okolicznościowych 

2.2  Wspieranie rehabilitacji 

zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

MOPSiWR 
PUP 

 liczba osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych w PUP  90 
 liczba osób na stażu 3 

Na dzień 31-12-2017 r. w PUP w Dąbrowie Tarnowskiej 

zarejestrowanych jako bezrobotni było 90 osób niepełnosprawnych z 

terenu gminy Dąbrowa Tarnowska. 
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Współpraca z Fundacją Jana Hetmana Tarnowskiego – odbycie stażu 

przez osoby z niepełnosprawnością. 

2.3  Wsparcie rodziców w zakresie 

akceptacji niepełnosprawności 

oraz długotrwałej choroby dzieci. 

MOPSiWR 

szkoły podstawowe 

gimnazja 

organizacje 

pozarządowe 

MOPSiWR 

 liczba rozpowszechnionych 

materiałów informacyjnych 300 

(ulotki MOPSiWR) 
 

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”. 

Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o tematyce praw osób 

niepełnosprawnych. 
Stworzenie możliwości skorzystania z pomocy w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” 

 liczba szkoleń dla rodziców 12 

 liczba uczestników szkoleń 20 

Organizacja comiesięcznych spotkań w grupie wsparcia Rodziców 

Dzieci Niepełnosprawnych. Celem spotkań było wspieranie rodziców 

wychowujących dzieci niepełnosprawne i chore, wymiana 

doświadczeń w opiece nad tymi osobami, pomoc  

w zrozumieniu własnej sytuacji życiowej w momencie pojawienia się 

dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba szkoleń dla rodziców 1 
 liczba uczestników szkoleń 15 

Referat psychologa w kl. III a na temat „Problemy wieku dorastania” 

Szkoła Podstawowa w Lipinach 

 liczba szkoleń dla rodziców b.d. 

 liczba uczestników szkoleń b.d. 

Stały kontakt oligofrenopedagoga i pedagoga szkolnego  

z rodzicami dziecka niepełnosprawnego 

Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

 liczba szkoleń dla rodziców 

doraźnie 
 liczba uczestników szkoleń b.d. 

Rozmowy z wychowawcami, pedagogami i psychologiem  

Szkoła Podstawowa nr 3  w Dąbrowie Tarnowskiej 

 liczba szkoleń dla rodziców 1 

 liczba uczestników szkoleń 100 

Uczestniczenie rodziców w organizacji imprez szkolnych między 

innymi: spotkanie opłatkowe, Dzień Dziecka, Dzień Integracji.  

  MOPSiWR 
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2.4  Zainteresowanie środków 

masowego przekazu 

problemami osób 

niepełnosprawnych oraz osób 

długotrwale lub ciężko 

chorych i ich rodzin. 

MOPSiWR 

organizacje 

pozarządowe 

redakcje prasowe i 

internetowe 

 liczba rozpowszechnionych 

materiałów informacyjnych 300 

(ulotki MOPSiWR) 

Realizacja i rozpowszechnianie przez MOPSiWR zapisów Konwencji 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych w środowisku lokalnym o 

tematyce praw osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” 

 Liczba artykułów/audycji/działań 

poświęconych tematyce 

niepełnosprawności oraz długotrwałej 

choroby 1 

 

Piknik integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych i mieszkańców 

Dąbrowy Tarnowskiej. Celem imprezy było przekazanie lokalnej 

społeczności, zaangażowania osób niepełnosprawnych i ich rodzin- 

wspólna zabawa- integracja z mieszkańcami. O imprezie informowały 

lokalne media, strony internetowe , UG, Stowarzyszenie. Udział w niej 

wzięło ok. 500 osób. 

 

Cel szczegółowy 3 : Kształtowanie przyjaznej przestrzeni publicznej. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

3.1  Wspieranie zadań związanych 

z likwidacją barier 

architektonicznych obiektów 

będących w zasobach gminy 

Dąbrowa Tarnowska. 

MOPSiWR 
UM Dąbrowa 

Tarnowska  
 Liczba spotkań 1 

MOPSiWR 
Przystosowanie budynku MOPSiWR do potrzeb osób 

niepełnosprawnych tj. utworzenie miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych, czytelne i dobrze umieszczone tabliczki 

informacyjne, widoczne oznakowanie windy oraz instrukcji jej obsługi. 

Organizacja konsultacji społecznych w sprawie "dostosowania form 

informacji i działań do potrzeb osób z niepełnosprawnością w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w 

Dąbrowie Tarnowskiej". 
Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

 liczba zaopiniowanych 

projektów, realizowanych przez 

gminę zadań inwestycyjnych i 

remontowych 1 
 liczba przystosowanych 

obiektów 1 

UM Dąbrowa Tarnowska 
„Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w DT do potrzeb 

niepełnosprawnych”. Inwestycja polegała na: rozbudowie budynku 

szkoły o szyb dźwigu platformowego umieszczony wewnątrz 

istniejącej klatki schodowej, przebudowie w budynku szkolnym trzech 

zespołów sanitarnych poprzez utworzenie w nich toalet dla osób 

niepełnosprawnych oraz zaadaptowaniu nowego miejsca na pełnienie 

funkcji toalety dla osób niepełnosprawnych. 
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3.2  Wspieranie osób 

niepełnosprawnych w 

zakresie likwidacji barier 

architektonicznych w 

lokalach mieszkalnych. 

MOPSiWR 

 liczba konsultacji dotyczących 

możliwości realizacji  

i dofinansowania 1 
 liczba mieszkań chronionych bez 

barier architektonicznych 1 

Informowanie podopiecznych MOPSiWR w zakresie świadczenia 

usług przez PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej, przez Powiatowy Zespół 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej 

jak również informowanie rodzin o możliwości uzyskania pomocy 

osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o pomocy społecznej. 

Dystrybucja ulotek w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. 
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Cel szczegółowy 4 : Poprawa dostępności do informacji. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

4.1  Udostępnianie informacji 

dla osób 

niepełnosprawnych i ich 

rodzin. 

MOPSiWR 

organizacje 

pozarządowe 

 liczba osób, które skorzystały z  

informacji adresowanej do osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin  

MOPSiWR dystrybuował wśród osób niepełnosprawnych 

dwumiesięcznik „Integracja”, ponadto dystrybuowano ulotki, 

broszury, oferty w zakresie rehabilitacji (dot. turnusów 

rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego). Rozpowszechnienie 

ulotek informacyjnych w środowisku lokalnym.  

4.2  Ułatwianie dostępu 

osobom 

niepełnosprawnym do 

Internetu. 

MOPSiWR 
MBP 

DDK 

 liczba publicznych punktów dostępu do 

Internetu 21 

 

MOPSiWR 

Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

CEL STRATEGICZNY VI : Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku 

Cel szczegółowy 1 : Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi starszych. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

1.1  Wspieranie i promowanie 

akcji służących 

podnoszeniu świadomości 

społeczeństwa o 

potrzebach i problemach 

ludzi starszych. 

MOPSiWR 

szkoły 

podstawowe 

gimnazja 

organizacje 

pozarządowe 

MOPSiWR 

 Liczba spotkań 2 

1. Prelekcje przeprowadzone przez pracowników socjalnych 

MOPSiWR podczas spotkania w Dziennym Domu „Senior Wigor”. 

Celem spotkania było przedstawienie zakresu świadczeń 

przysługujących z MOPSiWR wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej. Podczas spotkania z uczestnikami "Senior-WIGOR" 

rozdano również ulotki informujące o formach udzielania pomocy 

przez MOPSiWR osobom najbardziej potrzebującym.  

2. Kolędowanie oraz występ Wolontariuszy z MOPSiWR w 

Dziennym Domu „Senior Wigor”. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Liczba akcji 4 

- cykliczne wykłady o różnorodnej tematyce: profilaktyka zdrowia, 

bezpieczeństwo seniorów, turystyka, historia, religioznawstwo,  

literatura,  (20 wykładów, średnio 60 osób) 
- spotkania integracyjne międzypokoleniowe – np. wspólne 

kolędowanie, Środowiskowa Wieczornica Seniora, programy 

artystyczne przygotowane przez młodzież (średnio 50 osób) 
- spotkania integracyjne seniorów – m.in. spotkanie opłatkowe, 

Dzień Kobiet 
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- wyjazdy eduacyjno-turystyczne – m.in. Beskid Niski- śladami 

Łemków, do Krynicy oraz Kopalni Soli w Bochni (ok.45 osób), na 

II Forum Seniora w Krakowie i do Muzeum Romów w Tarnowie 

(ok. 25 osób) 
Związek Dąbrowiaków 

 Liczba akcji 3 
cykliczne prelekcje dotyczące wiedzy historycznej z ziemi 

dąbrowskiej 
 

Oddział Regionalny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 Liczba akcji: 2 

- Wspólnie z Fundacją im. Jana Hetmana Tarnowskiego udział w 

projekcie „ Jestem Niepełnosprawnym i chce pracować”  
- cykliczne spotkania integracyjne dla Seniorów (m.in. „Opłatek”, 

„Śledzik”, „Jajeczko”, „Andrzejki”, spotkania przy grillu). 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Liczba akcji 1 

„Organizacja Szkolnego Dnia Babci i Dziadka”  
Spotkania tematyczne w ośrodku „Wigor Senior” 
-wróżby andrzejkowe, 
- kolędowanie i życzenia bożonarodzeniowe, 
- występ z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. 
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Liczba akcji 3 

- Środowiskowa Wieczornica „Seniora”.  

-  Praca wolontariuszy z Seniorami 

- Wyjście do Domu Pomocy Społecznej – spotkanie z 

seniorami.  

 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej 

 Liczba akcji 5 

 Pogadanka dla uczniów nt „Poprawne relacje 

międzypokoleniowe” 
 Organizowanie imprez dla ludzi starszych samotnych – 

„opłatek wigilijny”, „Jasełka”, „Festyn rodzinny”, „Dzień 

Babci i Dzień Dziadka” 

Szkoła Podstawowa w Lipinach 

 Liczba akcji 2 Opłatek dla seniorów, Dzień Babci i Dziadka 

Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie 

 Liczba akcji 1 „Organizacja Dnia Babci i Dziadka” przez uczniów klas I-III. 

Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Żelazówce 

 Liczba akcji 3 

Wizyta dzieci w hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Wręczanie 

podopiecznym hospicjum własnoręcznie wykonanych prezentów  

i życzeń świątecznych (Boże Narodzenie i Wielkanoc), członkowie 

Drużyn Orląt pomagali osobom starszym w bliskim sąsiedztwie 

poprzez prace porządkowe wokół domu, robienie zakupów  

Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej 

 Liczba akcji 2 

Współorganizowanie opłatka senioralnego w Domu Ludowym w 

Nieczajnie Górnej- przygotowanie występu jasełkowego przez 

uczniów dla samotnych seniorów. Organizacja Dnia Babci i Dziadka. 

Przygotowanie ulotek zachęcających seniorów donoszenia odblasków 

oraz rozdawanie odblasków osobom w podeszłym wieku.  

Szkoła Podstawowa w Szarwarku 

 Liczba akcji 2 
- zaproszenie seniorów do szkoły 

- prezenty świąteczne dla seniorów  
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Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

 Liczba akcji 2 
Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, wizyty uczniów 

z okazji świąt w DPS, pogadanki na zajęciach edukacyjnych 

Szkoła Podstawowa nr 3  w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Liczba akcji 5 

Odwiedzanie pensjonariuszy DPS przed świętami, występy z okazji 

Bożego Narodzenia, śpiewanie kolęd , Dzień Niepodległości, 3 Maja, 

Występy dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odwiedzenie 

pensjonariuszy Senior Wigor - akcja „Odblaskowa Szkoła”  

Cel szczegółowy 2 : Wsparcie osób i rodzin w środowisku domowym. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

2.1  Tworzenie innowacyjnych 

form pomocy osobom 

starszym w ich środowisku 

zamieszkania. 

MOPSiWR 

organizacje 

pozarządowe 

MOPSiWR 

 liczba osób objętych pomocą 36 
 liczba świadczeń 6723 

 

W 2017r. udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania 36 osobom, zrealizowano 6732 godzin 

usług. Pomoc osobom starszym przez działający przy MOPSiWR 

Klub Wolontariuszy w ich miejscu zamieszkania (sprzątanie, robienie 

zakupów, itp.) 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 liczba innowacyjnych form pomocy 9 
 liczba osób objętych pomocą 120 

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowane były działania 

zmierzające do wszechstronnej aktywizacji osób starszych, tj: 

- debaty oksfordzkie (ok. 25 osób) 
- lektoraty języka angielskiego i niemieckiego (ok. 25 osób) 

- warsztaty judaistyczne (ok. 20 osób) 
- Narodowe Czytanie „Wesela” St. Wyspiańskiego w Brniu (ok. 30 

osób) 
- cykl ćwiczeń ruchowych na basenie, sali gimnastycznej oraz na 

przyrządach w plenerze, zajęcia Nordic Walking (ok. 55 osób) 
- kurs komputerowy (ok. 25 osób) 
- transmisje spektakli baletowych i operowych (30 osób) 
- warsztaty psychospołeczne- trening pamięci (12 osób) 
- wyjazd na spektakle teatralne, operowe i koncerty do Krakowa, 

Tarnowa, Lusławic oraz Niecieczy 

Oddział Regionalny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 



SPRAWOZDANIE za rok 2017 
z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i  Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 

 

70 

 

 liczba innowacyjnych form pomocy 2 

 liczba osób objętych pomocą 140 

- cykl wyjazdów rekreacyjno-rehabilitacyjnych na baseny mineralne 

do Solca-Zdroju (90 osób) 

- wycieczka krajoznawcza „ Senior z Powiśla w Kazimierzu Dolnym” 

Dofinansowane przez UM w Dąbrowie Tarnowskiej (50 osób) 

2.2  Świadczenie usług 

opiekuńczych. 
MOPSiWR 

 liczba osób objętych pomocą 36 
 liczba świadczeń 6723 

W 2017r. udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania 36 osobom, zrealizowano 6732 godzin usług 

2.3  Organizacja i prowadzenie 

dziennych ośrodków 

wsparcia,  

w tym klubów, świetlic dla 

osób starszych, mieszkań 

chronionych. 

MOPSiWR 

organizacje 

pozarządowe 

 liczba ośrodków, mieszkań 3 
 liczba uczestników, mieszkańców 

54+20 

I. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy poprzez swoją 

działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić 

podstawowe potrzeby życiowe uczestników. Uczą się 

samodzielności- umożliwia integrację społeczną.- 34 

II. Senior- Wigor – uczestnicy korzystają z rehabilitacji, integracja.- 

20 
III Prowadzenie Dziennego Domu „ Senior+” w Dąbrowie 

Tarnowskiej. Placówka dysponuje  20  miejscami . Uczestnicy 

Dziennego Domu „ Senior+” to dąbrowianie, którzy po ukończeniu 

wieku emerytalnego i zakończeniu pracy zawodowej  chcą nadal 

aktywnie cieszyć się życiem i korzystać z wolnego czasu 

pozwalającego im zdobywać nowe umiejętności. Możliwość 

spędzania czasu z rówieśnikami uświadamia im, że nie muszą starości 

spędzać samotnie, że życie może przynieść jeszcze wiele nowych 

zadań dla nich, oraz że młodsze pokolenia o nich pamiętają . 

Placówki oświatowe z naszego terenu, między innymi szkoły i 

przedszkola chętnie biorą udział w propagowaniu radosnego i 

bezpiecznego senioralnego wieku. - 20 Organizowane są też:  
 

- zajęcia rehabilitacyjne  zbiorowe, 

- masaż rehabilitacyjny, 

- zajęcia komputerowe i korzystanie z internetu, 

- terapię zajęciową wykorzystując różne techniki dekorowania i 
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tworzenia, 

- wspólny śpiew i taniec, 

- biblioteczka z prasą i literaturą klasyczną, 

- ćwiczenia pamięci poprzez rozwiązywanie przygotowanych zadań i 

uczestniczenie w grach towarzyskich, 

- zajęcia z języka angielskiego, 

- zajęcia z dietetykiem, 

- spotkania z  lekarzem, pielęgniarką, 

- wycieczki krajoznawcze, 

Cel szczegółowy 3 : Wsparcie instytucjonalne. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

3.1  Współpraca z różnymi 

typami domów pomocy 

społecznej. 

MOPSiWR 

 liczba osób skierowanych przez 

MOPSiWR do domów pomocy 

społecznej 7 
 wysokość środków przeznaczonych na 

realizację działań  712.671,08zł 

W 2017 r. do domów pomocy społecznej skierowano  7 osób. 

Łącznie w DPS różnego typu przebywało 27 osób z terenu gminy 

Dąbrowa Tarnowska. Wydatki związane z opłata oraz 

dofinansowaniem kosztów pobytu osób skierowanych do domów 

pomocy społecznej stanowią kwotę 712.671,08 zł w tym za 8 

podopiecznych pełna kwotę lub częściową odpłatność finansowała 

rodzina na kwotę 91.128,61zł 

3.2  Szerzenie idei i pomoc w 

organizowaniu rodzinnych 

domów pomocy. 

  Działanie nie było realizowane. 

Cel szczegółowy 4 : Współpraca między osobami zaangażowanymi w pomoc na rzecz osób starszych - wymiana dobrych doświadczeń. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

4.1  Współpraca z instytucjami, 

organizacjami 
MOPSiWR 

 liczba podmiotów realizujących 

działania 2 
Współpraca z Caritas Diecezji Tarnowskiej, Oddział Dąbrowa 

Tarnowska, organizowanie Wigilii dla osób starszych, samotnych. 
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pozarządowymi, 

kościołami, związkami 

wyznaniowymi. 

 liczba spotkań/prelekcji 1 Wydawanie posiłków. 
Prelekcje oraz dystrybucja ulotek w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie organizowane podczas kursów 

przedmałżeńskich. 

4.2  Promowanie modelu 

rodziny wielopokoleniowej. 

MOPSiWR 

organizacje 

pozarządowe 
 liczba środowisk objętych pomocą  

W 2017r. MOPSiWR objął pomocą społeczną  rodzin 

wielopokoleniowych 14. 

Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych w środowisku 

lokalnym. 
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 Jak wynika z powyższych danych, zdecydowana większość określonych w Strategii działań była  

w  większym stopniu realizowana. Są jednak zadania które wymagają poszerzenia i dalszego realizowania, 

tj: 

 Poszerzenie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

inicjowania i wspierania systemowych rozwiązań umożliwiających podjęcie pracy, w szczególności w 

zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych. (I 3.1). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia 

Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizuje 

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) – szczegółowy opis w punkcie I, podpunkt 3.1. Od 2018 roku 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zaplanował środki na aktywizacje bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w ramach prac społecznie 

użytecznych na terenie gminy , w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.  

 Zapewnienie oraz stałe rozwijanie oferty placówek wsparcia dziennego. (II 1.4) 

 Zwiększenie ilości uczestników grup wsparcia  dla rodzin  objętych asystą rodziny . (II 2.5).  

 Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. (III 1.4). 

W 2017r. odbyło się szkolenie edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych. 

 Dalsze prowadzenie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych. (V 1.5) 

 Wsparcie inicjatyw szerzących wiedzę i podnoszących kwalifikacje osób niepełnosprawnych oraz osób 

długotrwale lub ciężko chorych. (V 1.6) 

 Szerzenie idei i pomoc w organizowaniu rodzinnych domów pomocy. (VI 3.2). 

 Szerzenie idei i współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 

Na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska widzi się dalszą potrzebę funkcjonowania placówek wsparcia 

dziennego (dla dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych), mieszkania chronionego dostosowanego do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, spółdzielni socjalnej, rodzinnego domu pomocy. Należy jednak nadmienić, 

iż w roku 2017 przeprowadzono remont mieszkania chronionego, w celu dostosowania warunków w ww. 

mieszkaniu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. 

w sprawie mieszkań chronionych, łącznie z dostosowaniem tych warunków dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Ponadto od 2018roku na terenie MOPSiWR została utworzona placówka wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży, dodatkowo planuje się utworzenie klubów samopomocy, które 

prowadzone byłyby przez organizację pozarządową. 
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