UCHWAŁA NR 0048/2019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY
Z

w

dnia 28 marca 20191:

sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 rok z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2016 - 2018"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekstjednoiity U„ z2019 roku. poz. 506) w związku zarL 179 usi.
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekstjednoliiy - Dz. U. z 2018 roku. poz. 998 z późniejszymi zmianami)
Dz.

1

Rada Miejska Będzina
uchwala:

51. Przyjąć sprawozdanie za 2018 rok 7 realiyacji „Miejskiego Programu Wśpicrania Rodziny na lata
2016 - 2018", sianowiącc zalącznik Nr do niniejszej uchwały.
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Wykonanie uchwaiy powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
do Uchwaly Nr Ima/2019
Rady Mlejskle] Będzma
z dnia ze marca 2019 roku

Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji
Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018

Wydzial Polityki Spolecznej i Dzialalności Gospodarczej

marzec 2019
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Uchwałą Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 roku
przyjęto Miejski Program Wspierania Rodzrny na lała 2076
art. 179 ust.

1

—

2018. Zgodnie z zapisem

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny systemie pieczy
i

marca każdego roku prezydent miasta sklada radzie gminy
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny oraz przedstawia potrzeby

zastępczej w terminie do

31

związane z realizacją zadań. Na podstawie Zarządzenia

00504022011 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Będzinie wyznaczony został do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu
Nr

rodziny systemie pieczy zastępczej,
i

Głównym celem Miejskiego Programu Wspierania Rodziny jest wspieranie rodzin
przeżywających
wychowaniem

i

trudności

w

swoich

wypełnianiu

związanych

funkcji.

z

opieką,

skuteczną ochroną dzieci, jak również profilaktyka środowiska lokalnego

w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.

Pierwszym z celów ujętych w Miejskim Programie Wspierania Rodziny jest

wymagających intenivencji
oraz rozwiązywanie już istniejących. Realizując powyższe zadanie pracownicy socjalni

zapobieganie

powstawaniu

sytuacji

kryzysowych,

iasystenci rodzin Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie podejmowali wieloaspektowe zadania mające na celu udzielenie
pomocy i wsparcia rodzinom zagrożonym kryzysem, Asystenci rodziny wchodzili
w środowiska zamieszkania rodzin w ciągu tygodnia w godzinach porannych,
popołudniowych oraz wieczornych (od godziny 7:00 do 21:00), w nagłych sytuacjach także
w weekendy. Poza towarzyszeniem rodzinom w pokonywaniu ich codziennych trudnosci,

asystenci rodziny pełnili stacjonarnie dyżury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury trzy razy w tygodniu w godzinach od 8:00 do11200.

W ubiegłym roku asystenturą zostalo objętych 305 (w tym 159 dzieci) mieszkańców
Będzina w 101 rodzinach, które borykały się z następującymi problemami: niewydolnością
wychowawczą,

bezrobociem,

przemocą nzyczną

i

ubóstwem,

alkoholizmem,

psychiczną. rozwodem rodziców

—

chorobami

psychicznymi.

prawnym lub emocjonalnym.

nierealizowaniem obowiązku szkolnego, trudnymi warunkami mieszkaniowymi.
Asystenci rodziny podejmowali dzialania interwencyjne

zagrożenia bezpieczeństwa rodziców

i

dzieci

-

i

zaradcze w sytuacji

obecni byli w trakcie przeprowadzania

interwencji policji, współpracowali z Dzielnicowym, pracownikami socjalnym, pracownikami
Działu Niebieskiej Karty, Kuratorską Służbą Sądowa. W trakcie interwencji asystent

rodziny udzielal pomocy w zabezpieczeniu dziecka, obejmował rodzinę wsparciem

wwymaganym zakresie, jak również w przypadku wykazywania chęci rodziny pomagał
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w pracy nad powrotem dziecka do środowiska rodzinnego. W chwili. gdy dziecko zostanie

umieszczone w placówce, a asystent rodziny dostrzeże chęć pracy rodzica nad sobą.
podejmuje z nim współpracę. Ustalony zostaje plan pracy, obejmujący szereg działań.
które winny zostać zrealizowane, aby ubiegać się o powrót dziecka do domu. Są to między
innymi przeprowadzane przez asystenta różnorodne

i

niezbędne treningi z rodzicem.

kierowanie go do różnych specjalistów, motywowanie do podjęcia pracy zarobkowej.
uregulowanie sytuacji mieszkaniowej. utrzymywanie abstynencji alkoholowej. udzial

wgrupach wsparcia oraz mitingach. Wspótdzialania asystenta rodziny z rodzicem nad
powrotem dziecka do środowiska zamieszkania kończą się w przypadku. gdy ten nie
wykazuje chęci wspolpracy i poprawy swojej sytuacji.
W minionym roku asystenci rodziny organizowali raz w miesiącu. w siedzibie

Ośrodka Kultury w Będzinie. warsztaty dla rodziców. ktorych mialy na celu podniesienie
kompetencji rodzicielskich. W trakcie warsztatow poruszana tematyka dostosowana byla
do potrzeb i deficytów danych rodzin, Między innymi odbyły się warsztaty:
—

„Samodzielnosć-usamodzielnienie się dziecka, jak mądrze wspierać

i

zachęcać

do samodzielności".
—

„Sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi".

_ „Domowa apteczka. Niezbędne lekarstwa w domu, sposób ich używania

i

termin

ważności”.
—

„10 prostych sposobów oszczędzania",

—

„Kara czy nagroda? Co lepsze?".

_ „Sposób na nudę. Czyli jak spędzać aktywnie czas z dzieckiem",
—

„Samodyscyplina zamiast kary. Ustalenie granic dziecku",

—

„Komunikacja werbalna

—

„Pies. kot czy chomik? Jakie zwierzę wybrać dla dziecka".

—

„Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy?",

—

„Idą święta. Prezenty hand - made",

i

nie werbalna",

Ponadto asystenci rodziny organizowali również warsztaty skierowane do dzieci,
mające na celu poprawienie ich sytuacji edukacyjnej. Podczas nich praca asystenta
rodziny opiera się na pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, zrozumieniu materialu
szkolnego, utrwaleniu wiadomosci oraz rozwijaniu zdolnosci,

Zapobiegając sytuacjom kryzysowym w rodzinie udzielane były bezpłatne porady
prawne i psychologiczne. Punkty konsultacyjne — informacyjne dzialajace przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Spolecznej. Szkole Podstawowej nr 6
Miejskiej Świetlicy
i
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Środowiskowej udzielały wsparcia

informacji

i

o możliwościach

uzyskania

pomocy

ipowstrzymywania przemocy, inicjowały interwencje w przypadku diagnozy przemocy

wrodzinie, gromadziły aktualne informacje na temat dostępnych miejsc pomocy
ikompetencji

poszczególnych służb

i

instytucji z

terenu

przypadku

w

gminy,

występującego w rodzinie alkoholizmu motywowały do podjęcia psychoterapii w zakladach
lecznictwa odwykowego. Z bezpłatnych porad prawnych świadczonych w wymiarze
8 godzin tygodniowo skorzystalo 321 osób, uzyskUjąc między innymi porady z zakresu

prawa rodzinnego. Z 463 porad psychologicznych świadczonych w wymiarze 12 godzin
tygodniowo skorzystalo 63 mieszkańców. Bezplatne konsultacje dla osób i rodzin
w zakresie uzależnienia od alkoholu

i

innych substancji psychoaktywnych świadczone byl

w dwóch punktach na terenie miasta. W Niepublicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej
„Marvit” w

spotkaniach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu uczestniczyło

179 osób (w tym 68 kobiet), którym udzielono łącznie 330 konsultacji, natomiast
wspotkaniach konsultacyjnych dla osób wspóluzależnionych uczestniczyło 69 osób
kobiet), którym lącznie udzielono 157 konsultacji. Z pomocy skorzystało również
57 osób z syndromem DDA — udzielono im 137 konsultacji, 27 osób nadużywających
(w tym 61

alkoholu (55 konsultacji),

11

osób pijących szkodliwie (3D konsultacji)

3

i

osoby pijące

ryzykownie (7 konsultacji). Drugi punkt mieszczący się w Szkole Podstawowej nr 10
zagrożonych
wBędzinie świadczył pomoc osobom uzależnionym od narkotyków
i

uzależnieniem _ ze wsparcia skorzystalo 48 osób.
Mieszkańcy

znajdujący

się

w

sytuacjach

kryzysowych

spowodowanych

pojawieniem się różnorodnych problemów (nadużywania alkoholu, wspóluzaleznienia,
przemocy, depresji, zaburzeń zdrowia psychicznego, trudności wychowawczych) mogly
wsparcia konsultantów Działu Poradnictwa
nieodpłatnie korzystac z pomocy
i

Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie

,

tj.:

konsultanta

ds, osób psychicznie chorych, lekarza psychiatra, konsultanta ds. interwencji wsparcia,
psychologa, konsultanta ds. profilaktyki społecznej, konsultanta ds. rodzin, konsultanta
i

osób współuzależnionych, konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy,
konsultanta ds. bezrobocia, asystentów rodziny. Zainteresowani byli na bieżąco

ds. uzależnień

i

informowani o możliwościach uzyskania pomocy

—

w siedzibie Miejskiego Ośrodka

Pomocy Spolecznej w Będzinie, w punktach konsultacyjne -informacyjnych na terenie
miasta lub w innych, merytorycznie właściwych, placówkach.
Mając na uwadze rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta informacji
placówek udzielających pomocy i wsparcia rodzinom pozostającym
wkryzysie w ramach kompetencji zawodowych, opracowano i wydrukowano broszury,

teleadresowych
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które udostępniane byly w lokalnych instytucjach

publicznych (rejony opiekuńcze

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej, szkoly, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury,
policja. straż miejska, ośrodki zdrowia).

Realizując drugi cel Programu tj. zapewnienie rodzinom stabilizacji

i

poczucia

bezpieczeństwa socjalnego Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie udzielil
wsparcia finansowego
rzeczowego wraz z pracą socjalną 4 777 osobom.
i

w 2 408 rodzinach, w tym

1

943 kobietom,

1

235 dzieciom.

Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystalo:
791 osób z 904 rodzin,

—

z powodu ubóstwa

—

z powodu bezrobocia -1 612 osob z 684 rodzin,

—

z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby -

—

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo

— 1

1

102 osoby z 662 rodzin,
—

wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa domowego - 910 osob z 399 rodzin,
—

z powodu niepelnosprawnosci - 892 osób z 526 rodzin.

—

z potrzeby ochrony macierzyństwa › 565 osób ze 121 rodzin,

—

z powodu wielodzietnos'ci - 422 osoby z 78 rodzin.

Mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej (2 138 osob) zostali objęci
Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanym w trzech formach
jako: zasilek celowy na zakup

posilku lub żywności; posilek; dożywianie dzieci

w placówkach oświatowych.

Jednocześnie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objęto dożywianiem
w ramach grup socjoterapeutycznych prowadzonych w szkolach oraz Miejskiej Świetlicy

Środowiskowej. Na ten cel przeznaczono 69 348,67 zlotych.
W 2018 roku w celu zabezpieczenia rodzinom podstawowych potrzeb Miasto
Będzin zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Medycyny Szkolnej
"SZKOL - MED"

w

zakresie

świadczenia

opieki

i

Promocji Zdrowia

pielęgniarskiej

nad

dziećmi

w 13 publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta. Opieką pielęgniarską

objęto

484 dzieci, Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 48 600 zlotych.
W ramach swojej pracy asystenci rodziny systematycznie odwiedzali rodziny
1

w środowisku ich zamieszkania, gdzie podejmowano wspólną prace z jej czlonkami. Mając

na względzie
zmierzające
opiekuńczo

-

poprawę sytuacji rodziny asystenci przeprowadzali liczne treningi
do wzmocnienia więzi rodzic ~ dziecko. podniesienia
kompetencji

wychowawczych, uświadomienia rodzica o kolejnych etapach prawidlowego
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rozwoju dziecka,

pracy nad prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Ponadto prowadzili treningi budzetowe, treningi porządkowe, treningi higieniczne, treningi

służące polepszeniu sytuacji zdrowotnej oraz utrzymywaniu abstynencji. Bardzo często
asystenci rodziny zachęcali członków rodziny do aktywnego uczestniczenia w zyciu
szkolnym dziecka, pomagali rodzicom w samodzielnej pracy z dzieckiem w domu

obszarze dydaktyczno-wyrownawczym). Asystenci rodziny czesto
towarzyszyli swoim podopiecznym podczas wizyt lekarskich oraz na bieżąco monitorowali
sytuację zdrowotną dzieci (kontrola szczepień, bilansów, stanu uzębienia, dbałości
(najczęściej

w

o higienę glowy, pomoc w ustalaniu terminów do lekarzy specjalistów).

W trakcie pracy z rodziną asystenci dostrzegając konieczność objęcia jej
dodatkowym wsparciem, kierują daną rodzinę do Działu Poradnictwa Specjalistycznego,
między innymi do: psychologa, konsultanta ds. bezrobocia. konsultanta ds. uzależnień,
konsultanta ds. wspierania rodzin, konsultanta ds. osób chorych psychicznie, gdzie
zgodnie z bieżącymi potrzebami rodzany udzielana jest specjalistyczna pomoc.
Asystenci rodziny stale motywują swoich podopiecznych do podnoszenia
pracy, podejmowaniu
utrzymywaniu ciągłości zawodowej. W razie potrzeby kierują członków rodziny

kwalifikacji
i

oraz pomagają w

zawodowych

poszukiwaniu

do konsultanta ds. bezrobocia, zachęcają do korzystania z ofert pracy z tutejszego
Powiatowego Urzędu Pracy, pomagają w opracowaniu własnego dokumentu CV oraz listu
motywacyjnego, jak również przeprowadzają treningi mające na celu przygotowanie
udzialu
autoprezentacji do rozmowy kwalifikacyjnej. Zachęcają do wyszukiwania
i

w bezpłatnych kursach

i

szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej

w Będzinie przeciwdziałając

sytuacjom

kryzysowym utworzył w 2016 roku Klub Integracji Spolecznej, ktory udzielał pomocy
osobom

indywidualnym oraz

ich

rodzinom w odbudowywaniu

i

podtrzymywaniu

umiejętnosci uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ro'I
społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.
Do zadań Klubu integracji Spolecznej między innymi należą: prowadzenie poradnictwa

zawodowego

i

psychologicznego;

zawodowe; aktywizowanie
uzależnień; promowanie

i

organizowanie

kursów podnoszących kwalifikacje

integracja społeczności lokalnej; realizowanie prońlaktyki
realizowanie
organizowanie wolontariatu; opracowywanie
i

i

programów pomocowych; pozyskiwanie środków na realizację programów pomocowych
organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć
oraz współdziałanie z instytucjami
zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej
i

i

zawodowej uczestników.
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Prowadzone warsztaty doradztwa zawodowego skupiały się na kompetencjach
uczestników, wykształceniu

zawodowych

umiejętności

pozwalających

na zdobycie

zatrudnienia oraz umiejętności prawidłowego zarządzania własnym czasem, Duzy nacisk
kładziono na autoprezentację przebieg potencjalnej rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki
i

warsztatom uczestnicy nabywali wiedzę dotyczącą ich predyspozycji, ktora jest niezbędna
w procesie poszukiwania pracy a w dalszej perspektywie jej utrzymania. Poznanie

własnych możliwości

i

zainteresowań stanowi podstawę do rozwoju osobistego oraz

wzrostu kompetencji społecznych i zawodowych koniecznych do sprawnego poruszania
się na rynku pracy. Udział w warsztatach był również okazją do wymiany doświadczeń
w zakresie poszukiwania zatrudnienia.

Osoby długotn/vale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

ikorzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie mogły
skorzystać z kompleksowej pomocy poprzez udział w Programie Aktywizacji i Integracji.
wdrożenie działań
Realizacja programu miała na celu precyzyjne zaplanowanie
i

postaw niezbędnych do prawidłowego
zawodowym. Udział w programie dat uczestnikom

ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji
funkcjonowania w życiu społecznym
mozliwosc wypracowania

i

i

planowania,

umiejętności

zarządzania czasem wolnym

oraz poznania struktury organizacyjnej danego miejsca pracy. Działania te przyczyniły
się do zwiększenia

wiary we własne mozliwosci uczestnikow,

a

dotychczasowa

obawa przed zmianami w znacznym stopniu uległy zmniejszeniu.
W 2018 roku w ramach Programu Aktywizacji i Integracji zrealizowano dwie edycje
ich bierność

i

skierowane do uczestników poszukujących pracy. wchodzących ponownie na rynek pracy
oraz dla osób 50+ osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
i

zapobieganie niedostosowaniu
społecznemu dzieci młodzieży oraz minimalizowanie ich występowania zapewniono
W ramach realizacji trzeciego celu Programu tj.
i

dzieciom

z

rodzin

socjoterapeutycznych
Miejskiej

dysfunkcyjnych

uczestnictwo

w

pozalekcyjnych

prowadzonych w szkołach podstawowych

Świetlicy Środowiskowej

w

Będzinie.

W

i

ubiegłym

zajęciach

gimnazjalnych oraz
działało

17

grup

wsparcie otrzymało 170 dzieci. Zajęcia
socjoterapeutyczne odbywały się zgodnie z autorskimi programami rozwojowo-

socjoterapeutycznych,

w których

pomoc

i

terapeutycznymi, które zostały opracowane na podstawie indywidualnych diagnoz dzieci.
W kontakcie indywidualnym z dzieckiem oraz rodziną miała miejsce stała współpraca

dotycząca podejmowania prób rozwiązywania problemów występujących w rodzinie.
Realizowane cele w zakresie wspierania rozwoju osobowościowego dzieci. poprzez
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rozwijanie w uczestnikach samoakceptacji, modelowanie pozytywnej oceny samego
siebie, wzmacnianie umiejętnosci wyrażania własnych uczuć emocji. Dzieci uczestnicząc
i

w zajęciach poznawaly zasady funkcjonowania

w grupie. Duży nacisk

kładziono

okazywanie sobie szacunku. Spotkania
wzajemne poznanie sie
przebiegały w atmosferze zaufania poczucia bezpieczeństwa.
na integrację,

|

i

W trakcie zajęć prowadzonych w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej realizowano

program wychowawczy z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Do świetlicy
uczęszczało 30 dzieci sprawiających trudności dydaktyczne wychowawcze, bądż ktorych
i

rodzina znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej

rodzinnej. Podopieczni mieli

i

zapewniona opiekę w godzinach popołudniowych, gwarantującą zagospodarowanie czasu
wolnego, rozwijanie wlasnych zainteresowań kształtowanie postaw prospołecznych.
i

Prowadzone były zajecia korekcyjne, wyrównawcze oraz rozwojowe. W ramach programu

prońlaktyczno-wychowawczego podejmowano zagadnienia poświęcone zachowaniom
sposobom ich wyrażania, bezpieczeństwu, współpracy
asertywnym, uczuciom
i

iwspółdziałaniu w grupie, poczuciu własnej wartości, tolerancji
Ponadto

celu

w

uwrażliwienia

dzieci

osób

potrzeby

na

i

akceptaqi innych.

starszych

odbywały

się okolicznosciowe spotkania z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Będzinie.

We wszystkich szkołach podstawowych

i

gimnazjalnych prowadzone były zajęcia

element szkolnego programu profilaktycznego,
konstruktywnie wpływającego na postawy młodych ludzi wobec używek. Zajęcia sportowe,

sportowe,

stanowiące integralny

w ramach

realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2018 rok, miały na celu propagowanie zdrowego stylu życia,
kontrolowanie własnych negatywnych emocji i zachowań, rozładowanie napięć energii
i

zajęć lekcyjnych, rozwijanie postawy asertywności,
eksponowanie pozytywnych zachowań, zaktywizowanie do ćwiczeń fizycznych, rozwijanie
zainteresowań umiejętności ruchowych, wdrażanie reguly fair—play. Poprzez aktywny
podczas

nagromadzonej

i

udział w zajęciach uczestnicy pokonywali własne słabości, podnosili swoja samoocenę,
uczyli się współdziałania
współzawodnictwa oraz eliminowania ze swojego życia
i

agresywnych zachowań, jednoczesnie ucząc sie alternatywnych sposobow rozwiązywania
konfliktów. Uczestnictwo w zajęciach wpłynęło rowniez na podniesienie kultury slowa
ieliminowanie wulgawzmów ze słownika uczniów. Podczas zajęć sportowych omawiano

zagadnienia dotyczące wlasnego zdrowa

i

metod jego utrzymania w dobrym stanie.

Uczniowie świadomie uczestniczyli w rozmaitych formach aktywności, dostosowanych
do swoich zainteresowań

i

ld: I|JA4994X-3ŁD7-45D8-9FIJZ-I:lC4(r7I)I3897F.
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nauce gryw tenisa, badmintona, piłce siatkowej, piłce ręcznej, unihokeja, jazdy na rolkach,
łyżwach. W zajęciach uczestniczyło 793 uczniów.
Będzińskie szkoły podstawowe

i

gimnazjalne prowadziły profilaktykę edukacyjną

oraz wczesną interwencję w rodzinach zagrożonych uzależnieniami. W minionym roku
w szkołach realizowano szereg programów prońlaktycznych, których zakres tematyczny
obejmował

zagadnienia dotyczące zachowań ryzykownych, cyberprzemocy oraz

kształtowania u uczniow umiejętności społecznych - były to między innymi: „Kto mieczem
„Narkodrom", „Narkotyki nastolatki", „Noc", „Uzależnienie. Dopalacze — odlot
wojuje
i

czy upadek". „Zaplątani w sieci”, „Dzieci w sieci", „MMS — Młody, Mądry, Szczęśliwy", „Gdy
nie można rozstać się z telelonem. Fonoholizm", „Mobing", „Asertywnosc", „Stop
cyberprzemocy. Jak nie stać się ofiarą w sieci”, „Przeciwdziałaj przemocy

—

Nie bądź

ofiarą", "Konflikt, jak rozwiązać spory7", „Jestem królem", „Kształtowanie umiejętności

społecznych".

Ponadto szkoły po raz kolejny włączyły się do ogólnopolskich kampanii „Postaw
na rodzinę", „Rodzina na tak" „Zachowaj trzeźwy umysł", W oparciu o pozyskane
materiały edukacyjne szkoły podejmowały szereg przedsięwzięć o charakterze
i

profilaktycznym nawiązującym do założeń kampanii

—

organizowane były konkursy

plastyczne, konkursy literackie, festyny sportowe happeningi.
i

Realizując zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwrązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok sfinansowano letnie kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci
z rodzin

problemem

dotkniętych
30

charakter

miały

Wakacje

uczestniczyło w nich 152 dzieci młodzieży (92 uczniów szkół
Miejskiej Świetlicy
gimnazjalistów oraz 30 podopiecznych

społeczno - wychowawczy
podstawowych,

alkoholowym.

—

i

Środowiskowej w Będzinie). Każda baza lokalowa była wyposażona w odpowiednie

zaplecze, gwarantujące aktywny bezpieczny wypoczynek, w trakcie którego prowadzono
i

edukację profilaktyczną społeczną, polegającą na budowaniu przyjaznych relacji wśród
rówieśników. a także edukację historyczna poprzez obcowanie z zabytkami kultury
i

polskiej, poznanie tradycji

i

zwyczajów regionu. Pobyt dzieci na koloniach w Zalesiu

iZakopanem miał na celu wypoczynek

i

poprawę

ogólnej

kondycji

organizmu,

wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz motywowanie do wyboru wlasciwych
wzorców życiowych. Organizator zapewniał dzieciom liczne atrakcje w formie wycieczek
pieszych,

autokarowych,

zajęć

sportowych,

warsztatów fotograficznych,

zabaw

animacyjnych (dyskoteki, ogniska, bale przebierańców festiwal piosenki kolonijnej). Dzieci

poprzez wzmocnienie

poczucia

własnej

wartości

i

zbudowaniu

zdrowych

relacji

interpersonalnych miały możliwosć odreagowania swojej trudnej rodzinnej i społecznej.
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celem

jest wyrównywanie szans rozwojowych
iedukacyjnych dzieci młodzieży wobec czego miasto wykazuje szczególną troskę
wzakresie opieki nad dziećmi w Wieku przedszkolnym. W 2018 roku na terenie miasta
Kolejnym

Programu

i

funkcjonowało 13 przedszkoli miejskich, do ktorych uczęszczal01484 dzieci oraz 10 grup
przedszkolnych w szkolach podstawowych, gdzie 198 dzieci korzystalo z edukacji
przedszkolnej.

często mają trudności
wwypelnianiu funkcji opiekuńczo ~ wychowawczych w stosunku do swoich dzieci,
potrzebują pomocy w zakresre organizowania dzieciom opieki w czasie wolnym,
zaburzeń zachowania W związku z tym
pokonywania trudności edukacyjnych
Rodziny wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym

i

przedszkola są organizatorami wielu dzialari wspierających rodziny tych dzieci oraz takich
przedsięwzięć, dzięki którym mogą doskonalić wlasny warsztat pracy, aby
nieść wszechstronną profesjonalną pomoc dziecku lub jego rodzicom. W przedszkolach
i

żiobkach systematycznie przebiega:

i

—

monitorowanie

dzieci

z

rodzin

zagrożonych

kryzysem,

w

tym

niewydolnych

wychowawczo, w których występuje problem przemocy, uzależnień lub dlugotrwala
choroba,
—

stale podnoszenie kompetencji rodzin w zakresie prawidlowego pełnienia funkcji
opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizacje warsztatów, szkoleń, konsultacji,
poradnictwa oraz udostepnianie literatury fachowej,

—
—

praca nad budowaniem Świadomości odpowiedzialnosci rodzicielskiej,
otaczanie szczególną troską rodzin, w których występują przejściowe problemy
i

związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi
efekty
i

-—

wspieranie tych rodzin daje trwale

skutkuje pelna ochroną dziecka przed destrukcyjnym działaniem rodziny

i

najbliższego środowiska.
W ramach wyrównywania szans rozwojowych

i

edukacyjnych przedszkola miejskie

proponują dla swoich wychowanków zajecia dodatkowe: rozwijające, kompensacyjne,

wspomagające. W roku 2018 w miejskich przedszkolach comiesięcznie
realizowano 63 godziny zajęc rewalidacyjnych, wynikających z orzeczen o potrzebie

korygujące

ksztalcenia

i

specjalnego wydanych

przez

Powiatową

Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną. 92 godziny zajęc logopedycznych, 18 godzin gimnastyki korekcyjnej,
Bgodzin zajeć korekcyjno-kompensacyjnych, 16 godzin wczesnego wspomagania,
20 godzin obowiązków psychologa — zgodnie z potrzebami wskazanymi w orzeczeniach
W ramach

poszerzenia oferty skierowanej

do

dzieci

uczęszczających
do będzińskich przedszkoli realizowane byly dodatkowe zajęcia finansowane przez

poradni.

10
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miasto: gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, nauka języka obcego rytmika
i

W Przedszkolu Miejskim nr 5

.

6 realizowano wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

i

na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania - w zajęciach udzial brało
10 dzieci. Ponadto w Przedszkolu nr 5 funkcjonowała grupa wsparcia dla rodziców dzieci
niepelnosprawnych, którzy mają problemy z akceptacją niepelnosprawności swoich dzieci.
Na rzecz tych rodziców powołano zespół specjalistów (psycholog. logopeda. rehabilitant).
którzy udzielali porad

i

zespołu w przedszkolu

wsparcia rodzicom
raz w miesiącu

i

ich dzieciom. Niezależnie od powołanego

odbywały się konsultacje

indywidualne

zpracownikami instytucji, które wspieraly rodzinę lub dzieci. W placówce funkcjonuje
grupa specjalna. do ktorej uczęszczają dzieci upośledzona umysłowo. Znaczącym
przedsięwzięciem Przedszkola Miejskiego nr 6 było zorganizowanie corocznej
„Paraolimpiady przedszkolaków" dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
olimpiady dla dzieci zdrowych.
Miasto

Będzin

bardzo

aktywnie

wspiera

również

inicjatywę

tworzenia

niepublicznych placówek przedszkolnych. W 2018 roku prężnie funkcjonowało osiem
niepublicznych przedszkoli. do których uczęszczalo 272 dzieci. Z uslug niepublicznych
placówek wychowania przedszkolnego głownie korzystają dzieci rodziców, którzy nie mieli
szans na uzyskanie miejsca w przedszkolach publicznych. Ofertę miasta dotyczącą
edukacji przedszkolnej uzupełniły:
—

Prywatne Przedszkole „U Buni" przy ul. Mieroszewskich 34,

—

Niepubliczne Przedszkole „Dobry Start" przy ulicy Jarzębinowej 2a.2b,

—

Prywatne Przedszkole „YES

—

Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Marzen" przy ulicy Długiej 84.

—

Prywatne Przedszkole „Zaczarowany Ogród" przy ulicy Czeladzkie] 30.

—

Akademia Radosnego Malucha przy ulicy Bursztynowej 19/2,

-

Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Dolinka" przy ulicy Piastowskiej 29,

—

Przedszkole Niepubliczne „Domowe Przedszkole II" przy ulicy Królowej Jadwigi 2,

—

Mlodzi Odkrywcy” przy ulicy Rolniczej 27,

Wśród wymienionych placówek funkcjonuje przedszkole z grupami integracyjnymi

iprzedszkole anglojęzyczne. Wszystkie placówki niepubliczne realizują własne programy
Uczestniczą również w podejmowanych przez miasto działaniach
dotyczących kompleksowego
interdyscyplinarnego wspierania dziecka w placówce

wychowawcze.

i

i

domu rodzinnym oraz lokalnym środowisku.
Na terenie miasta funkcjonują dwa żłobki

miejskie, jeden oddzial żłobkowy
w Przedszkolu Miejskim nr 13 oraz Prywatny Żłobek ”D2|dziusiow0". Do Żłobka Miejskiego
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nr 2 uczęszczało w ubiegłym roku czworo dzieci niepelnosprawnych. Żłobki miejskie

są inicjatorami szkoleń dla rodziców z udzialem specjalistów — psychologa, pedagoga,
rehabilitanta. Corocznie organizowane jest szkolenie z zakresu pieni/szej
dietetyka
pomocy przedmedycznej adresowane do personelu rodziców dzieci uczęszczających
i

i

do żlobka. Wszystkie dzialania podejmowane przez zlobki przedszkola cieszą się dużym
uznaniem i zaufaniem ze strony rodziców, którzy chętnie korzystają z porad
i

i

proponowanych form wspólpracy.
W ramach działań wspierających rodziców opracowywane są ulotki informacyjne

o wybranych aspektach oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych realizowanych
na terenie szkól, organizuje

się spotkania

warsztaty dla rodziców.
tzw. edukacja wlączająca polegająca

edukacyjne

W klasach integracyjnych propagowana jest
na wspólpracy uczniów ze specjalnymi potrzebami

i

z

wraz

uczniami

zdrowymi

na plaszczyznie szeroko rozumianej integracji. Monitorowane są procedury dostosowania
wymagań edukacyjnych wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb
uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. W kilku placówkach

zatrudnieni są specjaliści lub nauczyciele wspierający, Dla uczniów z orzeczeniami
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzi się zajęcia rewalidacyjne lub
indywidualne nauczanie.

comiesięcznie zrealizowano 17 godzin zajęć

W minionym roku w szkolach

zgimnastyki korekcyjnej, 10 godzin zajęć korekcyjne~kompensacyjnych, 12 godzin
dydaktyczno - wyrównawczych. 369 rewalidacyjnych, 34 godziny pomocy psychologicznopedagogicznej, 36 godzin obowiązków logopedy zajęć logopedycznych oraz 291 godzin
i

obowiązków nauczyciela wspomagającego

i

327 godzin wspólorganizacji ksztalcenia

ucznia niepelnosprawnego, Podejmowane przedsięwzięcia

i

inicjowane dzralania byly

formami wspierającymi wychowawczą rolę rodziny każdego dziecka
programy wychowawcze, adaptacyjne

i

i

ucznia. Wszystkie

wspierające dziecko w rodzinie tworzone byly

po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb każdego z wychowanków. Byly to najczęściej
pogadanki dla dzieci i mlodziezy oraz rodziców prowadzone przez wychowawców,

pedagogów szkolnych specjalistów do spraw uzależnień. policję straz miejską.
Jednocześnie w ramach wyrównywania szans rozwojowych
edukacyjnych
i

i

i

organizowana jest pomoc stypendialna zwiększająca szanse edukacyjne najzdolniejszych
mlodych mieszkanców Będzina, W październiku 2018 roku za osiągnięcia w roku
szkolnym

i

akademickim 2017/2018 stypendia otrzymało 53 uczniów

i

jeden student.

Stypendium przyznawane jest za szczególne osiągnięcia: w dziedzinie nauki uczniom
zwysokimi średnimi ocen jednocześnie laureatom ogólnopolskich konkursów wiedzy.
i
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laureatom

i

uczestnikom finałów wojewódzkich olimpiad przedmiotowych

konkursów wiedzy, zdobywcom wyróżnień w międzynarodowych

i

wojewódzkich

i

ogólnopolskich

konkursach artystycznych. uczestnikom finałów międzynarodowych zawodów sportowych,
zdobywcom

I,

II

miejsc w ogólnopolskich

III

i

i

wojewódzkich zawodach sportowych

indywidualnych zespołowych.
i

W minionym roku przyznane zostały stypendia socjalne, będące pomocą materialną
o charakterze socjalnym przysługującą:

1.uczniom szkół publicznych
dla młodzieży

i

dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,

nauczycielskich kolegiów języków obcych
Z.

i

kolegiów pracowników służb spolecznych

—

do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
wychowankom publicznych
i

imłodzieży

upośledzonym

upośledzonym

w stopniu

sprzężonymi

ze

umysłowo

głębokim, a także dzieciom

uczniom

szkół

dla młodzieży | dla dorosłych

—

—

realizację

do czasu ukończenia realizacji

nieposiadających uprawnień

niepublicznych

młodzieży

i

niepełnosprawnos'ciami

odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
obowiązku nauki,
3.

szkół publicznych

niepublicznych o uprawnieniach

i

szkól

publicznych

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

W październiku 2018 roku wydano 365 decyzji o przyznaniu stypendiów szkolnych
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, dotyczących

pomocy w roku szkolnym 2018/2019.
Do sukcesow miasta Będzina należy również zaliczyć dobre zdiagnozowanie
przygotowanie stosownych wniosków skutkujących przyznaniem
środków na realizacje rządowych programów „Wyprawka szkolna" „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania". Ponadto rodzice uczniów klas trzecich szkół podstawowych
potrzeb społecznych

i

i

otrzymali dofinansowanie pobytu dzieci na tzw. „zielonych szkołach" nie tylko ze środków
Gospodarki Wodnej, ale także
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i

ze srodków miasta.
W związku z realizacją piątego z celów Programu tj. podejmowanie działań

interdyscyplinarnych w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, miała miejsce
stala współpraca podmiotów podejmujących różnorodne działania na rzecz dzieci
młodzieży. Placówki oświatowe podejmowały systematyczne działania o charakterze
i

interdyscyplinarnym

wspierając

rodziny

niewydolne

wychowawczo

Kontynuowano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
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Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno -Wychowawczym oraz Domem Dziecka w Sarnowie. Na bieżąco prowadzone
były konsultacje

i

porady dla rodzicow, mające na celu rozwrązywanie problemow

wychowawczych. Uczniowie wspierani byli zajęciami ułatwiającymi pokonywanie progów
edukacyjnych, a także dotyczącymi sposobow radzenia sobie ze stresem.

Podczas codziennej pracy z rodzinami asystenci rodziny Miejskiego Ośrodka
innymi
Pomocy Społecznej podejmowali współpracę z jednostkami oświatowymi
miast
rodzinie z terenu Będzina
instytucjami powołanymi do pomocy dzieciom
i

i

i

ościennych:

Urząd Miejski w Będzinie
i

—

współpraca w zakresie organizacji półkolonii zimowych

letnich, Pikniku Rodzinnego;

- współpraca

Placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)
z wychowawcami, pedagogami, psychologami, higienistkami;

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny - udzial pracowników w posiedzeniach
zespołów interdyscyplinarnych oraz w naradach organizowanych przez ośrodek;
Sąd Rejonowy - Kuratorska Służba Sądowa › współpraca w zakresie rozwiązywania
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, przemocą w rodzinie
w środowisku oraz uczestnictwa w zespołach interdyscyplinarnych

i

i

intenivencji

grupach roboczych;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - współpraca z koordynatorami pieczy
zastępczej oraz w zakresie współtworzenia zespołow interdyscyplinarnych działalności
i

podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej;

Komenda Powiatowa Policji

—

współpraca w zakresie współtworzenia zespołów

przeprowadzania

interdyscyplinarnych,

interwencji

w

środowisku

lokalnym,

podejmowania w grupach roboczych działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz
organizowania społecznych kampanii edukacyjnych;

Straż Pożarna

—

współpraca w zakresie przeprowadzania interwencji w środowisku

lokalnym oraz wspólorganizacja imprez plenerowych,

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

MARVIT

—

współpraca

specjalistycznego oraz działalności na rzecz środowiska
lokalnego, w szczególnosci pracy na rzecz osób uzależnionych od alkoholu,

w zakresie poradnictwa

współuzależnionych

iz zaburzeniami

psychicznymi:

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOMPAS
w zakresie
dla dzieci

poradnictwa
i

specjalistycznego, prowadzenia

grup

—

współpraca

terapeutycznych

młodzieży, uczestnictwa w kampaniach edukacyjnych oraz działalności
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na rzecz środowiska lokalnego;
—

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

—

współpraca w zakresie

pozyskiwania wolontariuszy;
—

Współpraca z wolontariuszami, którzy zaangażowani są organizaeje półkolonii, dnia
dziecka, pikniku rodzinnego, warsztatów dla rodzicow.
Ostatnim

z

celów Programu była

zmiana postaw społecznych poprzez

promowanie wartości rodziny. Ważnym krokiem w rozwijaniu pozytywnego wizerunku
rodzin wielodzietnych było przyjęcie uchwałą Nr XLVIII/484/2014 Rady Miejskiej Będzina

zdnia 26 marca 2014

roku Programu Wsparcia „Rodzina 3+ go'rą". Inicjatywa ta jest

elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto Będzin

ma na celu promocję

i

rodzin wielodzietnych oraz działań na rzecz wzmocnienia kondycji tych rodzin, poprawę

warunków ich życia, zwiększenie szans rozwojowych

i

życiowych dzieci

i

młodzieży

wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, a takze kształtowanie ich pozytywnego
wizerunku. Przystępując do programu każda rodzina wielodzietna otrzymuje imienne karty
uprawniające do ulg

i

zniżek umożliwiających dostęp do dóbr kultury, sportu

zarządzanych przez miejskie jednostki publiczne oraz do usług

rodziny

z

przynajmniej

trójką

dzieci

rekreacji

towarów oferowanych

i

przez podmioty niepubliczne, W 2018 roku Miejski Ośrodek
w Będzinie wydał w sumie 303 kart.
Ponadto

i

Pomocy Spolecznej

mogą korzystać również

zogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W minionym roku za posrednictwem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wydano łącznie 276 kart.
W ramach powyższego zadania gmina przystąpiła do ogólnopolskich kampanii
„Postaw na rodzinę"

i

„Rodzina na tak”. Głównym założeniem pierwszej z nich,

przebiegającej pod haslem „Troszczmy się o siebie!", była nauka dobrej komunikacji
między rodzicami a dziec'mi, budowanie zaufania w rodzrnie oraz dawanie sobie nawzajem
poczucia bezpieczeństwa, okazywania zainteresowania troski. Z kolei realizacja drugiej
kampanii ukazała jak ogromny wpływ na rozwój młodego człowieka ma wsparcie
i

wychowawcze rodziców, gdyż to oni pełnią

pienstą

i

najważniejszą funkcje w jego

wychowaniu. Swoim zachowaniem przyczyniają się do kształtowania się u dziecka
wiekszej lub mniejszej zaradności, Zarówno nadopiekuńczość jak zaniedbywanie nie są
pożądanymi postawami rodzicielskimi, Ważne jest, aby więzi, które łączą rodziców
i

z dziecmi nie były ani zbyt silne, ani też zbyt swobodne, lecz adekwatne do sytuacji wieku
i

dziecka. Zwieńczeniem kampanii „Rodzina na tak" był pokaz spektakli pn. „Pól na pól"
w Teatrze Dzieci Zagłębia, który nie przez przypadek odbył w Dniu Matki, gdyż to właśnie
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matka odgrywa w wychowaniu dziecka najważniejszą rolę.

organizowane były liczne imprezy kulturalno - rekreacyjne
zachęcające rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz festyny
Na terenie miasta

rodzinne sprzyjające wzmocnieniu wiem

i

wartości rodzinnych. Należały do nich między

innymi'
—

—

gra terenowa dla calych rodzin polegająca
na odkrywaniu przez drużyny zagadek 660 - letniego miasta Będzina. Na uczestników
czekały emocjonujące przygody ciekawe zadania i nietuzinkowa historia,
Bedzińscy Tropiciele Przygód

——

bieg Malucha w lasku grodzieckim, okazja dla rodzin do wspólnego
spędzenia czasu, otrzymania nagród poczęstunku, wydarzenie promujące ruch oraz
Święto Flagi

—

i

zdrową rywalizację,
—

impreza związana z otwarciem plaży miejskiej w Będzinie, darmowe zajęcia fitness dla
wszystkich mieszkańców, konkursy z nagrodami, darmowa wata cukrowa, popcorn.

dmuchany zamek, kiełbaski z ogniska, koncerty pokazy taneczne. Ponadto co drugi
weekend wakacji byly przeprowadzane cykliczne bezplatne zajęcia fitness dla kazdego
i

(zumba, joga, cross-Et),
_ piknik w parku Syberka z okazji obchodów 660 lecia Będzina, w programie znalazla

się między innymi parada grup rekonstrukcyjnych historycznie związanych z Będzinem,
pokazy walk tańców średniowiecznych, kawaleryjskiej musztry konnej, sprawnościowe
i

pokazy władania konno Iancą

i

szablą, mody XIX-wiecznej, policji konnej, gaszenia

pożaru, a także pokaz interwencji w wykonaniu funkcjonariuszy policji. Wśród
dodatkowych atrakcji przewidziano oboz średniowieczny. gry zabawy średniowieczne.
i

pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego

i

straży pożarnej, dmuchane zjeżdżalnie oraz

poczęstunek dla wszystkich uczestników.
—

Holi

Party ~ festiwal kolorów na plaży miejskiej, bezplatne atrakcje dla dzieci, pieczenie

kiełbasek.
—

Zakończenie Lata

—

koncerty rozrywkowe, kulinarny rekord w postaci najdłuższego

hot - doga z degustacją, możliwosc spędzenia w gronie najblizszych czasu na powietrzu
oraz skorzystania z szeregu bezpłatnych atrakcji: warsztaty balonowe, konkursy,
malowanie twarzy, animacje, zajęcia plastyczne,
—

przeprowadzenie akcji „Pełna Miska dla Schroniska”, gdzie każdy mieszkaniec mógl
pomóc dostarczając produkty niezbędne w schroniskach. Akcja propagowała
prawidłowe postawy społeczne,

—

Będziński Bieg Niepodległości, promujący aktywnosc sportową,
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Będzińskie Mikołajki, organizacja konkursu plastycznego z nagrodami,

-

Jarmark Bożonarodzeniowy, przybliżający tradycje świąteczne.
Ponadto z inicjatywy Powiatu Bedzińskiego odbył się wielopokoleniowy festyn plenerowy
„Dzień dla rodziny” zorganizowany dla mieszkańców miasta, powiatu

i

okolic. Imprezom

towarzyszyły atrakcje w postaci dmuchanych zamków, zjeżdżalni. zabaw prowadzonych
przez animatorów, pokazów cyrkowych, skręcania balonów, kul wodnych, szczudlarzy,
terenowej gry planszowej „Wszędobyl" oraz licznych konkursów z nagrodami.
W minionym roku Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie zorganizował

szereg zajęć

i

imprez sprzyjających integracji rodziny

i

aktywizacji ze środowiskiem

lokalnym, był to między innymi „Magiczny" Rodzinny Piknik Integracyjny przeznaczony
dla dzieci i rodzin korzystających ze wsparcia ośrodka. Impreza zaaranżowana przez Dzial

Poradnictwa Specjalistycznego

utrzymana była w klimacie powieści fantasy „Harrego

Pottera". Podczas pikniku organizowano różnorodne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
w których dzieci mialy okazję wykazać się umiejętnościami plastycznymi oraz wiedzą

na temat głównego bohatera (tworzenie różdżek z kreatywnych druciko'w, wstązek. bibuły
iinnych akcesoriów, wymyślanie zaklęć). Ponadto dzieci mogły skorzystać z malowania
buziek, zrobić wielkie bańki mydlane, wziąc udzial w zabawach na dmuchancu a takze
w rozmaitych konkurencjach sportowych. lj. przerzucaniu balonów z wodą czy sztafety

wworkach. Gościom Pikniku czas

umilil

występ teatralny w wykonaniu podopiecznych

Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Będzinie.
Dzial Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie
był z kolei organizatorem zimowych

i

letnich półkolonii dla 80 dzieci z rodzin objętych

pomocą osrodka. W okresie ferii zimowych dzieci odwiedzily Miejską

i

Powiatową

Bibliotekę Publiczną. gdzie wtajemniczone zostaly w proces animacji filmowej ZD
Udały

się również do Teatru Dzieci

Zagłębia

w

i

3D.

Będzinie na sztukę teatralną

w pt. „Cudowna lampa Alladyna", W czasie wizyty zapoznały się z kulisami tworzenia

sztuki, pracą aktorów oraz tworzeniem scenografii. Ponadto w Miejskiej Bawialni odbywały
się zabawy ruchowe, w Ośrodku Kultury zajęcia plastyczne a w Muzeum Zagłębia

zaprezentowano „Zagadki kosmosu", Natomiast w trakcie półkolonii letnich dzieci
odwiedzily Miejską Powiatowa Bibliotekę Publiczną, gdzie uczestniczyły w zajęciach
dotyczące gier planszowych wykonanych z surowców wtórnych. Podczas wycieczki
i

do Lasu
o

Grodzieckiego

zwierzętach

miało

spotkanie z leśniczym, który
lesie, a także przekazal zasady

miejsce

zamieszkujących w

zachowywania się w nim. Odbył się konkurs plastyczny pod tytułem „Co

W

opowiadał

dotyczące

trawie piszczy".

Jedną z atrakcji byl dzien aktywnosci sportowej, który dzieci spędziły w Miejskim Ośrodku
17
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Sportu

i

Rekreacji grając w piłkę, strzelając z łuku

i

przeciągając linę

-

na koniec odbyły

się zawody sportowe. Ponadto uczestniczyły w przedstawieniu „Kozucha kłamczucha”

iobejrzeć

film o

przygodach „Niewidzialnego chłopca”. Na zakończenie półkolonii odbył

się wykład dla dzieci z udziałem policjantki Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
na temat bezpieczeństwa poruszania się na drodze. Zwieńczeniem półkolonii byly paczki
i

pełne słodyczy oraz zajęcia taneczne „Zumba" na Plaży Miejskiej. Wszystkim uczestnikom
zapewniono posiłki w postaci śniadania obiadu.
i

Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2016—2078 wyznaczył kierunki

działań w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem przy uwzględnieniu uwarunkowań
izasobów lokalnych. W minionym roku do realizacji programu zaangażowane

zobowiązane do podejmowania działań na rzecz rodziny.
Dzięki temu nastąpiło wzmocnienie społeczności lokalnej poprzez szeroko rozumianą

były instytucje powołane

i

współpracę wszystkich służb. Podejmowane działania były kontynuacją wcześniej
miały na celu zmtensytikowanie działań wobec rodzin
realizowanych programów
i

niewydolnych wychowawczo.

Podjęto

równiez działania

mające na celu dążenie

usług oraz wzmocnienia

systemu wsparcia
dla rodzin zagrożonych bezradnością opiekuńczo — wychowawczą. Ponadto prowadzone
działania zmierzały do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej dotyczącej wartości
do podniesienia jakości świadczonych

rodziny.

Podejmowane przedsięwzięcia wyznaczyły kierunki do dalszej realizacji oraz wskazały

zapotrzebowanie w zakresie:
~interdyscyplinarnej wspolpracy wszystkich służb

i

instytucji w obszarze wspierania

rodziny,
—

rozwoju asystentury rodzinnej. jako elementu profilaktycznego

i

wspierającego rodzinę

w dążeniu do pozytywnych zmian,
—

zmiany świadomości społeczności lokalnej w obszarze korzystania ze specjalistycznego
wsparcia.
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UZASADNIENIE
Działając na podstawie art. 179 usL ustawy [, dnia 9 i:?crwca 201] roku @ w>picraniu mdziny isyslcmie
pieczy zastępczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku prezydent składa gminie roczne sprawozdanie
z realizacji zadań z zakresu wspierania rud/,iny uraz, przedglawia potrzeby związane 7. realizacja zadali
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.
I
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