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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. 

 

Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332). Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Ustroniu został wyznaczony jako podmiot wykonujący zadania  z 

zakresu tej ustawy. Zobowiązuje ona gminy do realizacji szeregu zadań min.: 

A. Współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej: 

1) 10% - w pierwszym roku pobytu, 

2) 30% - w drugim roku pobytu, 

3) 50% - w kolejnych latach. 

W 2015 r. pomocą w formie pieczy zastępczej objętych było 23 dzieci, z 14 rodzin  w tym: 

1) 2 dzieci umieszczonych w 2012 r. 

2) 6 dzieci umieszczonych w 2013 r. 

3) 9 dzieci umieszczonych w 2014 r. 

4) 6 dzieci umieszczonych w 2015 r. 

Wszystkie dzieci zostały objęte piecza zastępczą na podstawie postanowień sądowych. 

Na skutek pracy pracowników socjalnych i starań rodzin 2 dzieci powróciło do domu 

rodzinnego, a 3 dzieci zostało adoptowanych w roku 2015 r. 

Według stanu na 31.12.2015 r. w pieczy zastępczej przebywało 20 dzieci z terenu gminy 

Ustroń, w tym 9 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 11 dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych. 

      Na podstawie zawartych z  powiatem cieszyńskim porozumień określających zasady 

współfinansowania pobytu dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej, Miasto Ustroń 

poniosło następujące koszty: 

1) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych:  w kwocie 37 722,97 zł, 

2) współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: w 

kwocie 78 926,84 zł. 

Kwota w 2015 r. na sfinansowanie pobytu dzieci w pieczy wyniosła 116 649,81 zł. 

B. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oraz praca z rodziną 

przeżywającą trudności. 

Zgodnie z art. 8 w/w ustawy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji                  

opiekuńczo-wychowawczych należy zapewnić wsparcie i pomoc. Pomoc udzielana jest w 

formie: 

1) pracy z rodziną – prowadzonej przez asystenta rodziny oraz pracowników socjalnych, 

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka – organizowanej przez placówki wsparcia 

dziennego i rodziny wspierające. 

Od 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę zlecenie asystenta 

rodziny.  

Pomocą asystenta w roku 2015 objętych zostało 8 rodzin. Koszty wynikające z zatrudnienia 

asystenta rodziny i wsparcia psychologicznego tych rodzin w 2015 r. wyniosły 11 500,30 zł,                 

z czego wkładu własnego na kwotę 8 781,46 zł  i środki pozyskane z dotacji w wysokości               

2 719,00 zł. 
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       Na terenie Miasta Ustroń działa jedna placówka wsparcia dziennego prowadzona przez 

organizacje pozarządową, którą jest Ośrodek Pracy z Dziećmi i Młodzieżą "Można inaczej" 

- prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej".  

Ośrodek świadczy swoim podopiecznym usługi w zakresie pracy socjoterapeutycznej, 

pomocy w nauce szkolnej, organizacji zajęć profilaktyczno – rozwojowych oraz terapii 

zajęciowej. Specjaliści zatrudnieni w placówce prowadzą także poradnictwo dla rodziców 

dzieci. Z pomocy ośrodka korzysta 36 dzieci. Ośrodek kieruje również oddziałami i 

klubikami we wszystkich dzielnicach Miasta Ustroń, w których prowadzi działania 

profilaktyczne zapobiegające różnym formom niedostosowania. W ciągu całego roku z 

takiej formy pomocy korzystało 247 dzieci.  

Gmina posiada również placówkę prowadzącą zajęcia pozalekcyjne, którą jest 

Świetlica dla Dzieci i Młodzieży prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Rodzin „Ponad Granicami” - na świetlicy organizowane są zajęcia w dziedzinach: edukacji i 

wychowania, kultury  i sztuki, sportu i turystyki i innych przedsięwzięć rozwijających i 

kształtujących uznane społecznie wartości chrześcijańskie wśród dzieci i młodzieży. 

Codziennie na zajęcia uczęszcza 30 dzieci.  

Obie placówki realizują zadania zlecone przez gminę w ramach corocznego konkursu ofert.  

W 2015 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej tj. 

finasowanie pobytu dzieci w pieczy oraz zatrudnienie asystenta rodziny gmina przeznaczyła 

127 161,11  zł. 

C. Opracowywanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny Realizacja 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2015 roku. 

Z zadań zawartych w art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wynika obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów 

wspierania rodziny. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń na lata 2012 – 

2015 został uchwalony przez Radę Miasta Ustroń dnia 27 września 2012 r. (Uchwała nr 

XXIV/265/2012). 

Jako główny cel ustalono w nim tworzenie warunków umożliwiających realizowanie 

spójnego systemu na rzecz wzmacniania rodziny i opieki nad dzieckiem i rodziną. 

Założone w programie cele realizowane były przez szereg działań: 

1. Promowanie wartości rodziny i wzmacnianie jej potencjału rozwojowego: 

1.1.wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rodzinnych spotkań szczególnie 

bezalkoholowych oraz umacniania więzi rodzinnych: 

 rodzinne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w szkołach i przedszkolach, 

Stowarzyszenie „Ponad  Granicami”, - rozwijanie szacunku do osób starszych, empatii, 

wartości rodzinnych, przywiązania do rodziny, 

 koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w MDK Prażakówka, 

 spotkania świąteczne, „Jasełka” – szkoły i przedszkola, OREW Nierodzim,  

 koncert kolęd w szkołach, 

 bal karnawałowy dla uczniów,  

 organizacja „Górskiego Kolędowania” z udziałem dzieci i rodziców - Przedszkole nr 7 –  

rozwijanie wartości oraz szacunku do tradycji, integracja dzieci i ich rodzin, integracja 
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międzypokoleniowa, umacnianie rodziny, wdrażanie do współpracy i współdziałania, 

wyzwalanie empatii, 

 organizacja kuligu rodzinnego doliną Dobki – Przedszkole nr 7 – 50 uczestników, 

 kulig podopiecznych OERW Nierodzim do Wisły Czarne, Zimowisko w Koniakowie,  

 organizacja wielkanocnego spotkania „Wielkanocne zabawy”- przedszkola,  

 „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom” – występ zespołów artystycznych z MDK                                 

i wychowanków ustrońskich przedszkoli,  

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – występy dzieci w MDK Prażakówka,  

 świętowanie Dnia Matki, Święto Rodziny – szkoły i przedszkola, OREW Nierodzim, 

 pikniki z okazji Dnia Dziecka w przedszkolach, szkołach i organizacjach 

pozarządowych np.: „Ustroniaczek” organizowany przez Stowarzyszenie „Można 

Inaczej” we współpracy z UM,  

 zorganizowanie pokazów strażackich z okazji Dnia Dziecka – SP nr 5,  

 Dzień Regionalny 2015 – SP nr 3, 

 festyny i pikniki rodzinne – żłobek, przedszkola, szkoły, Towarzystwo Opieki                                  

nad Niepełnosprawnymi, Stowarzyszenie „Można Inaczej” we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Trzeźwościowym "Rodzina", 

 festyn parafialny przy Parafii  św. Klemensa – dochód przeznaczony na stypendia dla 

dzieci i młodzieży,  

 „Akcja Sprzątanie” – rodzinne sprzątanie dzielnicy Polana zakończone wspólnym 

ogniskiem – SP nr 3  - 100 uczestników,  

 festyn parafialny – organizator Przedszkole nr 6, prezentacja umiejętności artystycznych 

dzieci, 

 Święto Szkoły Podstawowej nr 2 – festyn, 

 XXIX Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Skoku o Tyczce – organizatorzy UM 

Ustroń, MKS Ustroń, SP nr 5,  

 Rodzinny Rajd Rowerowy – UM Ustroń, 

 Lato w parku Kościuszki – gry i zabawy dla dzieci – UM Ustroń,  

 udostępnienie miejskiego lodowiska dla dzieci i ich rodzin, 

 Rajd Kukuczki PTTK Wisła,  

 Rajd PTTK Cieszyn,  

 Rodzinny Dzień Sportu na Czantorii – Kolej Linowa „Czantoria”, 

 Dzień sportu, olimpiady przedszkolne - Stowarzyszenie „Ponad Granicami”, 

przedszkola; 

 Industriada – święto zabytków techniki, a w nim warsztaty ceramiczne dla dzieci i 

rodziców oraz Noc Muzeów (Muzeum Ustrońskie i Kolej Linowa), 

 kolonie letnie – Fundacja św. Antoniego, 

 Ustrońskie Spotkania Teatralne, Ustrońska Jesień Muzyczna, Ustrońska Majówka, 

Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego – występy dzieci z MDK Prażakówka. 

1.2 wspieranie wychowawczej roli placówek oświatowych, opiekuńczych, organizacji, 

kościołów i innych podmiotów  
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 warsztaty, akcje, zajęcia profilaktyczne dla uczniów  – nt.: radzenia sobie z emocjami, 

prawidłowego komunikowania się, sposobach uczenia się, profilaktyka otyłości i chorób 

cywilizacyjnych, tolerancji niepełnosprawności, zdrowego stylu życia, wychowanie do 

życia w rodzinie, profilaktyka palenia tytoniu, kampania „postaw na rodzinę”, „żywienie 

na wagę złota”, spotkanie z policjantem p.n. „Bezpieczni na drodze”, profilaktyka 

antyuzależnieniowa, zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy i środków 

psychoaktywnych, warsztaty radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (np. przemoc w 

rodzinie, wykorzystywanie seksualne, bezpieczeństwo w „sieci” itp.), 

 grant z Fundacji „Dzieci Niczyje” – realizacja programu „Bezpieczne Dzieciństwo” w 

linii programowej Pomoc dzieciom ofiarom przemocy – stowarzyszenie „Można Inaczej”, 

 projekt „Panuję nad emocjami” – zajęcia profilaktyczne Stowarzyszenia „Ponad 

Granicami”, 

 prowadzenie przez Ośrodek Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej”: gabinetu 

psychoterapii – 136 uczestników, pomocy psychologicznej dla dzieci – 17 osób, grupy 

socjoterapeutycznej dla ofiar przemocy – 9 osób, poradnictwa dla rodziców – 39 osób,  

 wydanie książek i poradników edukacyjnych pt.: „Gniew jak nad nim zapanować”, 

„Przyjaciel, Mentor, Bohater”, „Jak powiedzieć kocham cię” – Chrześcijańska Fundacja 

„Życie i Misja”,  

 spartakiada przedszkolna „Ruch to zdrowie” około 120 uczestników, organizator 

Przedszkole nr 4, - kształtowanie zdrowego stylu życia, troska o zdrowie dzieci i ich 

sprawność fizyczną, 

 program „Akademia Aquafresh” – program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany                     

w przedszkolach, 

 program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – zachęcanie dzieci z przedszkola do dbania                         

o środowisko naturalne, 

 program „Akademia zdrowego przedszkolaka” – propagowanie zdrowego stylu życia 

wśród polskich rodzin,  

  „Nauka jest cool” - warsztaty naukowe dla szkół podstawowych i przeszkoli. Program o 

nazwie „Nauka jest cool” powstał we współpracy Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS z 

naukowcami z całej Polski – SP nr 2, 

 prowadzenie koła turystycznego – SP nr 6,  

 prowadzenie zajęć z art. 42 KN dla uczniów zdolnych w klasach 1-3, przedmiotowych w 

klasach 4-6, a także recytatorskie, teatralne, dziennikarskie, biblioteczne, rozwijające 

emocje w klasach 1-3, oraz zajęć wyrównawczych w klasach 1-3, przedmiotowych w 

klasach 4-6, gimnastyka korekcyjna w jednej grupie – SP nr 5,  

 realizacja przedsięwzięcia „Poczytaj mi mamo, tato” - w przedszkolach i szkołach – 

promowanie wartości głośnego czytania, kształcenie postaw czytelniczych, zachęcanie do 

wspólnego spędzania czasu  rodziców z dziećmi,  

 program „Mądrze żyj” – prowadzenie zajęć profilaktycznych: biblijne, recytatorskie, 

teatralne, ekologiczne, muzyczno – ruchowe, regionalne, Mały Europejczyk, 

dziennikarsko – komputerowe, - gazeta „Co piszczy w Lipowcu”, SP nr 5 – około 60 

uczestników,  
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 projekt „Odkryj w sobie Geniusza” – zajęcia języka angielskiego i wykorzystywanie 

wiedzy w praktyce z elementami matematyczno-informatycznymi i naukowo-

technicznymi –SP nr 1, 2, 

 projekt europejski „Nauka – drogą do sukcesu” – Gimnazjum nr 1 i 2 – razem 160 

uczniów, 

 program w zakresie profilaktyki antyalkoholowej w szkołach i przedszkolach – 

organizowanie kółek zainteresowań: plastyczne, tańca, przyrodnicze, fotograficzne, j. 

angielskiego, turystyczne, regionalne itp., zajęcia sportowe MKS oraz zajęcia 

pozalekcyjne o charakterze dydaktyczo – wyrównawczym,  

 pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów wymagających wsparcia – 

współpraca z psychologiem szkolnym, Świetlicą Socjoterapeutyczną „Można Inaczej”, 

Poradnią psychologiczno – pedagogiczną, - 57 uczniów Gimnazjum nr 1, 

 szkolne koło PTTK w SP nr 6 – promowanie wśród dzieci aktywnego wypoczynku przez  

organizowanie pieszych wycieczek, wypraw w góry, wyjazdów na narty itp., 

 wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin - zajęcia edukacyjno - rewalidacyjne, 

zajęcia kulinarne, z komputerem, relaksacyjne, bezpośredni kontakt z życiem codziennym 

"bezpośrednie doświadczenie": wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeów, biblioteki, 

na basen, do restauracji, sklepu, świetlica dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, 

grupy wsparcia dla rodziców – prowadzone przez  Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno 

– Wychowawczy w  Nierodzimiu,  

 wczesne wspomaganie rozwoju dzieci najmłodszych: zajęcia prowadzone nie tylko z 

dzieckiem ale też z rodzicem w formie psychoedukacji – OREW Nierodzim, 

 rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, arteterapia dla dzieci niepełnosprawnych - OREW 

Nierodzim, 

 prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Na 

Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami” , Stowarzyszenie „Można Inaczej”,  

 prowadzenie zajęć klubu „Można Inaczej” w SP nr 6, organizacja czasu wolnego dla 

dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, pomoc w odrabianiu zadań, nadrabianiu 

zaległości w nauce, wsparcie w sytuacjach problemowych,  

 zajęcia w czasie ferii zimowych (plastyczne, kulinarne) prowadzone przez Stowarzyszenie 

„Ponad Granicami”, 

 wyjazd nad morze dla ustrońskiej młodzieży, wypoczynek edukacyjno – sportowy z 

nauką j. angielskiego – organizator Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” i 

Edu&Fan Beauty Luber – 45 uczestników,  

 półkolonia letnia dla 90 dzieci zorganizowana przez Stowarzyszenie „Ponad Granicami”, 

 rodzinne „święto pieczonego ziemniaka” – organizator Przedszkole nr 7 – udział w 

plenerowej zabawie z udziałem dzieci i rodziców, zachęcanie do aktywności fizycznej i 

spędzania czasu na świeżym powietrzu, poznawanie tradycji regionalnych, korzystanie z 

darów natury – 230 uczestników,  

 warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych, warsztaty „Mali Odkrywcy” – Stowarzyszenie 

„Ponad Granicami”, 

 projekt „Szufloda stela” – warsztaty fotograficzne dla uczniów i rodziców,  - około 300 

uczestników, 
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 zimowisko dla dzieci oraz kolonie letnie organizowane przez Stowarzyszenie „Można 

Inaczej”,  

 wyjazd na narty do Włoch Maso Corto, doskonalenie umiejętności – organizator 

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” – 17 dzieci z klubu,  

 wyjazdy dzieci na wakacje – SP nr 5 we współpracy z Fundacją św. Antoniego, 

 letnisko 2015 – Szaflary – organizator OERW Nierodzim, Stowarzyszenie „Można 

Inaczej”, 

 zajęcia sportowe powiązane z pogadanką oraz rozmowy z autorytetem sportowym – KS 

Kuźnia – 120 osób,  

 obóz wakacyjny dla zawodników grup młodzieżowych KS Kuźnia Ustroń – 45 osób, 

połączony    z profilaktyką antyalkoholową, z udziałem znanych sportowców,  

 użyczenie terenu przyszkolnego SP nr 5, który jest cały czas otwarty dla całego 

środowiska (plac zabaw, boisko trawiaste, wielofunkcyjne, park z ławeczkami), 

 zajęcia rozwijające (kulinarne, taneczne, plastyczne, muzyczne, sportowe, informatyczne,)                  

dla podopiecznych świetlicy „Można Inaczej”, Stowarzyszenia „Ponad Granicami”,  

 zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, kulinarne, „Klub Globtrotera”, gry i zabawy edukacyjne, 

dydaktyczne, profilaktyczne – Stowarzyszenie „Ponad Granicami”, 

 organizacja kiermaszu świątecznego – przedszkola, szkoły,  

 zorganizowanie wyjazdu na ferie zimowe – 50 osób, Stowarzyszenie „Ponad Granicami”,   

 ferie z Prażakówką i wakacje letnie – warsztaty ceramiczne, wyjścia do Leśnego Parku 

Niespodzianek, na kręgle, gry i zabawy, warsztaty malowania na szkle, praca z drewnem                   

i fotografią, warsztaty aktorsko – wokalne, kosmiczne – ok. 80 osób w obu edycjach,  

 lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, 

 wakacje z Biblioteką – cykl warsztatów dla dzieci,  

 koła zainteresowań w MDK Prażakówka (taniec nowoczesny, break dance, mażoretki, 

akrobatyka, zajęcia wokalne, plastyczne, rękodzieła, zajęcia szachowe) – około 200 osób 

rocznie,  

 zajęcia, gry na instrumentach (fortepian, keyboard, skrzypce, gitara, saksofon, klarnet, 

akordeon, flet), realizator - Towarzystwo kształcenia Artystycznego przy MDK 

Prażakówka,  

 organizacja wycieczek edukacyjnych, rozwijanie artystycznych i kulturalnych 

zainteresowań przez wyjazdy do teatru, kina, wystawy, czy organizacja różnego rodzaju 

konkursów, zajęć – szkoły, przedszkola, Stowarzyszenia, Miejska Biblioteka, MDK 

Prażakówka, 

 wystawy i wernisaże w Muzeum Ustrońskim, p.n.: „W kręgu dzieciństwa”, „Ustroń – 

moje miasto jesienią” - wspólnie z Miejską Biblioteką,  „Tradycje Wielkanocne”, 

„Tradycje Bożonarodzeniowe”, Dawne sprzęty gospodarstwa domowego,  

 działalność świetlic i bibliotek szkolnych, 

 zajęcia pozalekcyjne, edukacyjne i sportowe, 

 organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Rekreacyjno – 

Sportowe „Czantoria”,  

 zawody narciarskie o maskotkę Ustronia. 

2. Diagnozowanie przyczyn niewydolności rodzin wobec dzieci 
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 pomoc psychologiczna, terapeutyczna i pedagogiczna dla rodzin w potrzebie –  

organizowana przez placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, Fundację św. 

Antoniego i MOPS. 

3. Rozwijanie form pomocy rodzinie w środowisku 

3.1 dożywianie  

 pomoc MOPS Ustroń  w formie pokrywania kosztów posiłków dzieci w placówkach 

oświatowych, zmniejszenie niedożywiania dzieci poprzez zapewnienie dzieciom 

pełnowartościowych posiłków, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, 

wspieranie wszechstronnego rozwoju oraz edukacji z zakresu prawidłowych nawyków 

żywieniowych i ekologii, przygotowanie paczek żywnościowych dla dzieci, wypłata 

zasiłków celowych i świadczeń pieniężnych na zakup żywności. Całoroczne dożywianie 

potrzebujących oraz pomoc żywnościowa w formie paczek organizowane przez Fundację 

św. Antoniego oraz PKPS. Drugie śniadania organizowane przez radę rodziców ze SP nr 1 

i obiady finansowane przez Kościół Katolicki i Ewangelicko – Augsburski. 

3.2 maksymalne wykorzystanie programów rządowych i pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym 

 rządowy programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” - zakup podręczników dla 

dzieci, 

 dowożenie uczniów do szkół – finansowanie biletów miesięcznych dla uczniów 

zamieszkujących powyżej 3 km lub 4 km od szkoły – SP nr 3,  

 organizacja „szlachetnej paczki” – SP nr 1, SP nr 2, 

 kiermasze używanych podręczników, 

 programy rządowe „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” – szkoły,  

 wnioski o stypendia szkolne – w 2015 r. skorzystało 68 uczniów na ogólną kwotę 

40 941,60 zł, z tego środki własne w wysokości 8 188,32 zł, oraz udzielona dotacja na 

32 753,28 zł.   

 indywidualizacja nauczania – organizacja dodatkowych bezpłatnych zajęć min.: 

gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne itp. 

 organizowanie dofinansowań celowych, zaopatrzenie ortopedyczne, dopłata do turnusów 

– Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi we współpracy z PCPR w Cieszynie,  

 od 1 stycznia 2015 roku Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na podstawie ustawy o 

Karcie Dużej Rodziny. Do końca roku 2015 wydano 255 Kart, z tego 94 kart rodzicom i 

161 kart dzieciom, dla 49 rodzin. Według stanu na dzień 31.12.2015 r., wydano 512 Kart 

Dużej Rodziny dla 97 rodzin z terenu gminy Ustroń. 

3.3 wspieranie działań dotyczących upowszechniania informacji o uprawnieniach dla 

rodziny i jej członków oraz o instytucjach i formach pomocy wspierających rodzinę, a 

także promujących rodzinę  

 warsztaty i zajęcia otwarte dla rodziców w szkołach i przedszkolach, 

 dni otwarte w przedszkolach dla dzieci i rodziców,  

 informowanie rodziców o nowych programach dla rodzin wielodzietnych np. Karta Dużej 

Rodziny, 

 pedagogizacja rodziców w czasie wywiadówek szkolnych, poradnictwo dla rodziców, 

konsultacje, 
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 monitoring sytuacji dziecka – diagnozowanie – placówki oświatowe,  

 współpraca z innymi jednostkami, organizacjami,  

 organizacja konferencji dla kobiet i mężczyzn oraz  młodzieży p.n.: Event 16+ , „Kobieta 

z wizją na życie”, „Zdobywca nowych przestrzeni”, „Królewskie DNA” – organizator 

Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”, 

 edukacja rodziców prowadzona w szkołach, przedszkolach lub w organizacjach 

pozarządowych,  uświadomienie rodzicom/opiekunom ich roli w wychowaniu i rozwoju 

dzieci, kształtowanie wartości rodziny, organizacja warsztatów i szkoleń dla rodziców i 

prelekcji z udziałem specjalistów t.j. psychologa, pedagoga i logopedy, m. in.: 

„Rola rodziców w edukacji dzieci, oraz edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami” –                        

59 uczestników,  

„Stymulowanie rozwoju dziecka w celu wszechstronnego rozwoju i wypracowania 

potrzebnych kompetencji w roli ucznia” – 42 uczestników, 

„Dlaczego rozwój mowy jest tak ważny dla dzieci w wieku przedszkolnym i w okresie 

przejścia do szkoły” – 37 uczestników, 

„Rolka słuchu fonematycznego w rozwijaniu kompetencji językowych i wpływ na 

gotowość szkolną dziecka” – 49 uczestników, 

„Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i jej wpływ na 

harmonijny rozwój dziecka” – 68 uczestników, 

„Agresja” – 60 uczestników,  

Kampania „Postaw na rodzinę”, 

„Dopalacze – prelekcja psychologa z poradni pedagogiczno – psychologicznej” – 120 

uczestników, 

„Postawy rodzicielskie i ich wpływ na życie dzieci” – 8 uczestników, 

 program zdrowotny, szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w 

wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń, oraz informowanie rodziców i 

opiekunów prawnych o możliwości bezpłatnych szczepień przeciwko ospie i wydawanie 

odpowiednich zaświadczeń dla dzieci będących pod opieką Miejskiego Żłobka w 

Ustroniu, 

 warsztaty dla rodziców w Stowarzyszeniu „Ponad Granicami” – uświadomienie postaw 

rodzicielskich i ich wpływu na życie dzieci, nauka umiejętności wychowawczych, nauka 

sposobów prawidłowego komunikowania się z dzieckiem,  

 konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą i nauczycielami dla dzieci i rodziców, 

 konsultacje nauczycielskie dla rodziców prowadzone we wszystkich placówkach 

oświatowych, stowarzyszeniach, fundacjach, 

 praca w Zespole Interdyscyplinarnym – przedstawiciele placówek oświatowych, 

organizacji pozarządowych. 

 

 

 

 


