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Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem dla Środowiskowego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brwinowie (ŚOPS). Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, 

wywołującego chorobę COVID-19 wywarła wpływ na gospodarkę światową 

i funkcjonowanie społeczeństwa na każdym kontynencie. Od momentu 

zarejestrowania w dniu 4 marca 2020 r. pierwszego zarażonego obywatela 

Rzeczpospolitej Polskiej, nastąpiła diametralna zmiana w dotychczasowym 

funkcjonowaniu ŚOPS, gdyż stało się jasne, że dotychczasowa działalność powinna 

być dostosowana do pracy w kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Od samego 

początku pandemii wyzwaniem stało się pogodzenie dwóch kwestii: bezpieczeństwa 

pracowników i ich ochrony przed zarażeniem COVID-19 oraz zapewnienia ciągłości 

pomocy osobom korzystającym ze wsparcia ŚOPS i sprostanie nowym zadaniom 

związanym z pomocą osobom dotkniętym bezpośrednio lub pośrednio skutkami 

zdrowotnymi lub społecznymi pandemii COVID-19. Wyzwanie to było tym trudniejsze, 

że nikt do tej pory nie miał do czynienia z zachorowaniami występującymi na skalę 

masową, dodatkowo spowodowanymi przez nie znanego społeczeństwu wirusa. 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ŚOPS dostosował swoją działalność do 

rozwiązań przedstawionych w ustawie: 

1. wprowadzono do stosowania środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, 

płyny dezynfekujące), 

2. znacząco ograniczono dostęp osób z zewnątrz do pomieszczeń biurowych 

ŚOPS, 

3. zostały zniesione wypłaty zasiłków  kasie ŚOPS, wypłata wszelkich świadczeń 

mogła być realizowana wyłącznie na konta bankowe lub przez przekazy 

pocztowe, 

4. wprowadzono system pracy zdalnej uzasadniony niemożnością odizolowania 

od siebie pracowników ze względu na ciasnotę w pomieszczeniach biurowych 

ŚOPS, 

5. zgodnie z art. 15o cyt. ustawy wywiady środowiskowe były przeprowadzane 

przez telefon, a pracownicy socjalni i asystenci rodziny jeździli w teren tylko 

w sytuacjach interwencyjnych. 

6. specjalistyczne placówki wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne) 

i Klub Senior+ miały decyzją Wojewody Mazowieckiego czasowo zawieszaną 
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działalność lub w miarę możliwości pracowały w reżimie sanitarnym, 

równocześnie organizując zajęcia i warsztaty w formie zdalnej 

z wykorzystaniem platformy zoom, 

7. w okresie zaostrzenia sytuacji epidemicznej pomoc psychologiczna 

i terapeutyczna świadczona była przez kontakt telefoniczny lub Skype, 

8. został uruchomiony specjalny numer dedykowany osobom przebywającym 

w izolacji domowej lub na kwarantannie. 

Od początku pandemii na ŚOPS spoczął obowiązek zaopatrzenia w podstawowe 

artykuły żywnościowe osób kierowanych na izolację domową lub kwarantannę oraz 

osób starszych, które z powodu obaw przez zarażeniem COVID-19 obawiały się 

wyjścia z domu. Trudno było oszacować, jak wielka będzie liczba osób wymagających 

takiej pomocy. Wypracowaliśmy system pomocy, w którym ŚOPS zajmował się 

zorganizowaniem niezbędnych zakupów,  Straż Miejska dostarczała je do domów 

osób poddanych kwarantannie lub izolacji, a pracownicy ŚOPS lub wolontariusze do 

domów osób starszych. Pomoc była również potrzebna przy wyprowadzaniu psów lub 

wyniesieniu śmieci – te problemy dotykały ludzi mieszkających w blokach. Warto w tym 

miejscu podkreślić bardzo dobrą i sprawną współpracę ze Strażą Miejską, stałą 

gotowość do pomocy ze strony druhów OSP, ale przede wszystkim nie sposób 

pominąć odzewu ze strony naszej gminnej społeczności. Od początku pandemii 

pomagało nam 15 wolontariuszy, którzy sami zgłaszali się do ŚOPS deklarując 

szerokie wsparcie. Dlatego też, mimo że liczba osób na izolacji lub kwarantannie była 

liczona w dziesiątkach, a później w setkach, z naszej pomocy skorzystało jedyne 

25 osób i rodzin (32 zgłoszenia).  

Regularnie wpływały też listy z danymi osób poddanych kwarantannie lub izolacji 

z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie. Dzięki tym listom 

mogliśmy dotrzeć do osób, które potrzebowały pomocy w formie żywności. 

Otrzymywały one informację o specjalnym numerze telefonu, na który można 

zadzwonić, jeśli wystąpi potrzeba zakupów lub inny problem. Telefon był obsługiwany 

przez wyznaczonego pracownika socjalnego lub wychowawcę (wychowawcy świetlic 

od początku pandemii, a zwłaszcza  w okresach zawieszenia pracy świetlic, znacząco 

zaangażowali się w pomoc dla osób potrzebujących wsparcia). 

Rok 2020 był rokiem walki o utrzymanie działalności ŚOPS na optymalnym 

poziomie. Prawdziwym wyzwaniem był IV kwartał 2020 r., gdzie COVID-19 dotknął 
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ŚOPS bezpośrednio. Absencje pracowników spowodowane chorobą lub 

koniecznością poddania się kwarantannie powodowały przeciążenie pracą 

pozostałych osób i wymuszały ciągłe dokonywanie zmian w organizacji pracy. Dlatego 

też w momencie pojawienia się możliwości zaszczepienia się w Etapie 0 Narodowego 

Programu Szczepień, gotowość do szczepienia zadeklarowało 62% zespołu. 

ZADANIA ŚOPS 

Zadania ŚOPS określa statut przyjęty uchwałą nr XIX.181.2011 z dnia 29 grudnia 

2011 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (ze zmianami). Do zadań realizowanych przez 

ŚOPS  należy w szczególności: 

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy 

społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych jednostkowych 

i środowiskowych, występujących na terenie Gminy Brwinów, 

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, 

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

4) praca socjalna w ujęciu indywidualnym i środowiskowym, 

5) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb, 

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną, 

7) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, 

8) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów, 

9) prowadzenie postępowań w zakresie świadczenia wychowawczego 

10) prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego, 

11) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych, 

12) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i  energetycznego i jego wypłata, 

13) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych, 

14) ustalanie prawa do stypendium szkolnego, 

15) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

wychowawczo-opiekuńczych, 

16) prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci, 

17) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków i środków psychotropowych, 

18) zadania z zakresu aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem 
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społecznym zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, 

19)  prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego ds. przemocy, 

20) realizacja zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w tym: prowadzenie i organizowanie systemu wsparcia dla osób 

zagrożonych i dotkniętych przemocą, 

21) promowanie, rozwój i wdrażanie projektów wolontariackich, 

22) prowadzenie placówki wsparcia dla seniorów w formie Klubu „Senior+”. 

 

 Zadania wynikające ze Statutu i przywołanych w nim aktów prawnych ŚOPS 

realizował w następującej strukturze organizacyjnej: 

1. Dział Pomocy Środowiskowej - kierownik działu i pracownicy socjalni, 

wykonujący zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Do zadań tych należy przede wszystkim praca socjalna, 

kwalifikowanie do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, udzielanie 

informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwo, pobudzanie społecznej 

aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i grup społecznych, współpraca 

i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 

patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, opracowywanie 

i wdrażanie regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej 

ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. 

2.  Dział Usług Społecznych - kierownik działu, pracownicy socjalni, asystenci 

rodziny i opiekunki domowe. Do zadań działu należy organizacja i realizacja 

usług opiekuńczych dla osób samotnych, w ich miejscu zamieszkania, które 

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w tej formie 

oraz organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych 

i dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Do usług społecznych zalicza się również 

asystentura rodzina, organizowanie pomocy dla osób bezdomnych oraz 

kierowanie do domów pomocy społecznej. 

3. Dział Świadczeń – kierownik działu i pracownicy odpowiedzialni za realizację 

poszczególnych świadczeń finansowych. Dział ten zajmuje się  
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przygotowywaniem dokumentacji do realizacji świadczeń z pomocy społecznej, 

dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, 

funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, wyprawki Dobry 

Start, ubezpieczenia zdrowotnego, pomocy materialnej dla uczniów oraz 

realizuje program osłonowy w zakresie pomocy zmniejszania wydatków 

mieszkańców z tytułu odbioru odpadów (wnioski, decyzje, listy wypłat, 

zaświadczenia itp.). 

4. Dział Wspierania Rodziny - kierownik działu i wychowawcy. Zajmuje się 

wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzeniem działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W ramach działu 

prowadzona jest placówka wsparcia dziennego (świetlica socjoterapeutyczna) 

z czterema filiami. 

5. Dział Księgowy przygotowuje plany finansowe, prowadzi rachunkowość 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzi obsługę finansową 

Ośrodka, sporządza sprawozdania finansowe oraz sprawozdania w odniesieniu 

do realizacji świadczeń społecznych. 

6. Klub Senior+ oferuje działania z zakresu aktywizacji seniorów, przeciwdziała 

osamotnieniu i wykluczeniu osób w wieku 60+. 

 Działania podejmowane przez ŚOPS wpisują się w cele strategiczne 

i operacyjne wytyczone w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie 

Brwinów na lata 2014-2020”, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr LVII.63.2014. 

Część I sprawozdania odnosi się do celów, będących w zasięgu działania ŚOPS. 

Część II opisuje działania podejmowane w ramach Programu Wspierania Rodziny 

Gminy Brwinów na lata 2018-2020, natomiast część III zawiera informacje na temat 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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CZĘŚĆ I:  

Opis działań w odniesieniu do celów strategicznych i operacyjnych: 

 

Cel strategiczny nr 1 – Wzmacnianie rodzin, wspieranie dzieci i młodzieży 

w kształceniu i rozwoju oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 

zdrowotnego i publicznego w gminie 

Cele operacyjne: 

1. Pomoc rodzinom w wypełnieniu ich funkcji oraz zapewnienie dzieciom 

i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia i umożliwienie im 

wszechstronnego rozwoju.  

2. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie. 

3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.  

4. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

 

Realizowane działania: 

 Praca socjalna z rodzinami, w szczególności z rodzinami mającymi trudności 

w wypełnianiu funkcji wychowawczych, 

 Asystentura rodzinna, 

 Prowadzenie wśród rodzin edukacji w zakresie prawidłowego wypełniania 

ról rodzicielskich oraz promowanie właściwego modelu rodziny, 

 Udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

w ramach zabezpieczenia społecznego, 

 Poradnictwo specjalistyczne, 

 Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego - świetlicy 

socjoterapeutycznej, 

 Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami, 

 Wsparcie i pomoc, w tym terapeutyczna i rehabilitacyjna, dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych przemocą 

w rodzinie, 

 Wsparcie psychologiczne, prawne i społeczne dla rodzin dotkniętych 

problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie, 
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 Profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy 

w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, 

 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 Rozszerzanie i podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób dotkniętych problemami alkoholowymi, 

narkomanii i przemocy w rodzinie. 

 

   Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu lepszą 

adaptację wzajemną osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją, oraz 

rozwijanie poczucia godności osobistej i odpowiedzialności jednostek na drodze odwoływania 

się do potencjalnych możliwości poszczególnych osób – tak definiuje pracę socjalną 

Komitet Rady Europejskiej. Jest to najważniejsza część działalności ŚOPS, 

realizowana przez pracowników socjalnych, mających odpowiednie przygotowanie 

zawodowe i doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej. Wkład 

pracy pracownika będzie różnił się w zależności od problemów występujących 

w poszczególnych sytuacjach. Czasami wystarczają działania wyłącznie ratownicze 

bądź opiekuńcze, ale niejednokrotnie trzeba włączyć działania pomocowe lub 

kompensacyjne. Pracownicy socjalni w roku 2020 zrealizowali 2170 spraw i interwencji 

(2634 w 2019 r.; 2899 w 2018 r.; 2803 w 2017 r.). Pandemia COVID-19 ograniczyła 

ilość interwencji, zmienił się też ich rodzaj. Nie były przeprowadzane wywiady 

środowiskowe mające na celu uaktualnienie prawa do świadczeń stałych – te dzięki 

ustawie „covidowej” były przedłużane z urzędu.  Większość wywiadów 

środowiskowych była przeprowadzana telefonicznie, pracownicy wyjeżdżali w teren 

w przypadkach interwencyjnych. Odnotowaliśmy zgłoszenia (ok. 20 osób) nie 

korzystających wcześniej z pomocy, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii.  

   Pomoc rodzinie w formie pracy asystenta rodziny jest realizowana na podstawie 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jako obowiązkowe zadanie 

własne gminy. Asystentura rodzinna, działalność specjalistycznej placówki wsparcia 

dziennego oraz inna oferta pomocowa skierowana bezpośrednio do dzieci i młodzieży 

są opisane w części II sprawozdania. 

ŚOPS oferuje pomoc psychologiczną i prawną. Z osobami wymagającymi 

wsparcia pracuje 2 psychologów dla osób dorosłych i starszej młodzieży 
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i 2 psychologów dziecięcych. W ramach pomocy osobom uzależnionym z ŚOPS 

współpracuje 3 terapeutów. Prawnik udzielał konsultacji przez telefon, przede 

wszystkim z zakresu prawa rodzinnego, pracy i sprawach dot. przemocy w rodzinie. 

Pandemia bardzo ograniczyła dostępność do pomocy specjalistycznej. Mimo stałej 

oferty pomocy online (telefon, skype, mail) nie wszyscy mieli gotowość do skorzystania 

z pomocy w tej formie, ze wsparcia korzystały głównie osoby znające już wcześniej 

naszych specjalistów.  

ŚOPS jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Działania podejmowane w ramach GPPiRPA są opisane 

w części III. 

ŚOPS również realizował działania z zakresu Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 

2017 - 2020. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest prowadzone na kliku 

płaszczyznach. Powołany zarządzeniem Burmistrza Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie monitoruje działania podejmowane przez 

poszczególne podmioty, powołuje grupy robocze, prowadzące procedurę Niebieskiej 

Karty.  

W 2020 r. do Zespołu wpłynęły 33  Niebieskie Karty (w 2017 r. – 40, w 2018 – 

29, w 2019 - 30), wobec wszystkich została wdrożona procedura i powołane grupy 

robocze. Jednocześnie prowadzono 18 NK z poprzednich lat. Zakończono 

33 procedury, w tym 26 ze względu na zrealizowanie planu pomocy i ustanie 

przemocy, a 7 ze względu na brak zasadności prowadzonych działań. Z ofiarami 

przemocy pracowało dwóch terapeutów w ramach Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego, również w systemie on-line. Ze spotkań terapeutycznych i konsultacji 

oraz porad psychologicznych skorzystało 47 osób. Pracownicy ŚOPS ze względu na 

pandemię korzystali indywidualnie ze szkoleń dot. przemocy w rodzinie w systemie on-

line w zależności od własnych indywidualnych potrzeb w zakresie pracy w procedurach 

Niebieskiej Karty. 
Koszt realizacji zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy to 

23.520 zł. (rozdział 85205).  

 

 



 

11 
 

Cel strategiczny nr 2 – Wspieranie mieszkańców gminy zagrożonych lub 

dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym 

Cele operacyjne: 

1. Udzielanie pomocy osobom pozostającym bez pracy w znalezieniu 

zatrudnienia,  

2. Wspieranie zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i bezdomnością, 

3. Pomoc seniorom poprzez wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego 

starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu 

samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych 

ograniczeniach funkcjonalnych, 

4. Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób 

niepełnosprawnych, 

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób sprawujących opiekę nad 

osobami niepełnosprawnymi. 

Realizowane działania: 

 Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, 

 Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, w tym w oparciu 

o kontrakt socjalny, 

 Promowanie wolontariatu, 

 Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, 

 Wsparcie finansowe i rzeczowe (w tym w formie gorącego posiłku) osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

 Udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich, m.in. poprzez 

prowadzenie dożywiania w szkołach, wyposażenie ich w podręczniki 

szkolne oraz odzież, a także organizowanie wypoczynku letniego 

i zimowego oraz czasu wolnego, 

 Udzielanie osobom starszym będącym w niedostatku pomocy finansowej 

i rzeczowej, 

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Bezrobocie rejestrowane w Gminie Brwinów wynosi niecałe 4%. Rok 2020 nie 

przyniósł gwałtownego wzrostu bezrobocia, jednakże o pomoc zgłaszały się osoby 

zwolnione z pracy z powodu pandemii. Były to  przeważnie osoby zatrudnione w szarej 

strefie. 
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Aktywizację osób bezrobotnych (zwłaszcza długotrwale) ŚOPS prowadzi poprzez 

organizację prac społecznie użytecznych oraz kontrakty socjalne. W 2020 prace 

społecznie użyteczne świadczyło 3 bezrobotnych, którzy przepracowali 532  godziny, 

otrzymując łącznie  4.429,10 zł z czego gmina Brwinów pokryła jedynie 2.496,80zł. 

W roku 2019 pracowały 4 osoby. 

Kontrakt socjalny jest swoistą umową pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą 

korzystającą z pomocy. Pracownik socjalny opracowuje  plan pracy i działania, mające 

na celu poprawę sytuacji życiowej bezrobotnego. Brak realizacji założeń kontraktu lub 

odmowa jego zawarcia skutkuje odmową przyznania świadczeń z pomocy społecznej. 

Pandemia ograniczyła pracę tą metodą – realizowano 9 kontraktów (w roku 

poprzednim – 24). 

Inną z form aktywizacji (dorosłych i młodzieży) jest wolontariat. Wolontariat jest 

bezpłatnym, świadomym i dobrowolnym działaniem na rzecz innych. Wolontariuszem 

może być praktycznie każdy w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, 

gdzie taka pomoc jest potrzebna. Pomoc wolontariacka koordynowana przez ŚOPS 

skierowana jest do mieszkańców gminy Brwinów, zarówno do tych, którzy chcą nieść 

pomoc wolontarystyczną, jak i do odbiorców - beneficjentów tej pomocy. 

Wolontariusze pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom – 

niosąc pomoc w załatwianiu drobnych spraw i czynności domowych, wspólnie 

spędzają czas wolny, pomagają w nauce, a także w rozwiązywaniu codziennych 

problemów. 

Rok 2020 postawił przed wolontariuszami nowe zadania, przede wszystkim 

w zakresie pomocy osobom starszym pozostającym przez pandemię w domach. 

ŚOPS spełniał rolę łącznika między potrzebującymi, a pomagającymi.  

W 2020r. z ŚOPS współpracowało 30 (w roku 2019 – 23; w 2018 - 27) 

wolontariuszy, z czego 18 wolontariuszy to osoby dorosłe (15 osób zgłosiło się do 

pomocy w związku z pandemią), a pozostałe 12 to młodzież ucząca się w gimnazjach 

i liceach. Za swoją bezinteresowną pomoc wolontariusze otrzymali w podziękowaniu 

vouchery do salonów  EMPIK. 

 W ramach wsparcia osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością ŚOPS 

współpracuje ze Wspólnotą „Chleb życia”, prowadzącą Dom dla Matek z Dziećmi 

w Brwinowie, Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „Mar-kot”, prowadzącym 

schronisko dla bezdomnych w Ożarowie Mazowieckim, Stowarzyszeniem MONAR  

w Oryszewie oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Problem bezdomności 
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w gminie Brwinów nie dotyczy wielu osób W roku 2020 ŚOPS udzielał wsparcia 

11 osobom (w 2019 r. – 22, w 2018 r. – 14, w 2017 r. – 15). Pomoc bezdomnym to 

głównie pokrywanie kosztów pobytu w noclegowniach. Koszty te wyniosły 131.643 

zł.(w 2019 r. - 137.666 zł., w 2018 r. - 121.817 zł.).  

 Dodatki mieszkaniowe – to forma pomocy mająca na celu minimalizację 

kosztów utrzymania lokalu, a przez to zapobieżenie ewentualnej eksmisji. Ośrodek 

wypłacił 66.166 zł dla 49 rodzin (w 2019 r. 90.355,43 zł dla 60 rodzin; w 2018 r. – 

110.448,76 zł dla 65 rodzin; w 2017 r. – 103.726,08 zł dla 74 rodzin). Kwota ta 

pochodzi całkowicie z budżetu gminy. Jak widać, mimo wzrostu kosztów utrzymania 

z roku na rok spada ilość korzystających rodzin. Może to być efektem poprawy 

poziomu życia mieszkańców poprzez spadek bezrobocia, wyższe wynagrodzenia, jak 

i wprowadzenie Programu „Rodzina 500 plus”. 

  Od 2014 r. ŚOPS wypłaca również dodatki energetyczne dla odbiorców 

wrażliwych (zadanie zlecone). Dodatki te mają zmniejszyć obciążenie budżetu 

domowego osób najuboższych poprzez dofinansowanie do rachunków za prąd. 

Wysokość dodatku uzależniona jest od struktury rodziny. Osoba samotna otrzymuje 

10,94 zł, rodzina 2-4 osobowa - 15,19 zł, rodzina co najmniej 5-osobowa - 18,23 zł. 

(miesięcznie). W roku 2020 dodatki otrzymało 10 rodzin, na łączną kwotę 1.103,51 zł. 

(w roku 2019 - 10 rodzin, na łączną kwotę 1.605,17 zł.; w 2018 r. – 14 rodzin na łączną 

kwotę 2.149,62 zł.; w 2017 - 17 rodzin, na łączną kwotę 2.156,52 zł.).  

W gminie Brwinów funkcjonuje również program osłonowy w zakresie 

zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy z tytułu odbioru segregowanych odpadów 

komunalnych. W 2020 roku wydatkowano na program kwotę 11 226,00 zł,  z pomocy 

skorzystały  22 gospodarstwa domowe (w roku 2019 – 41 gospodarstw, 9.552 zł.; 

w 2018 r. -  45 gospodarstw, 11.448 zł.; w 2017 r. - 47 gospodarstw, 9.418 zł.). 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń finansowych 

z pomocy społecznej wynosi 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł na osobę samotnie 

gospodarującą. W roku 2020 z finansowych świadczeń pomocy społecznej będących 

zadaniami własnymi gminy skorzystało 548 osób i rodzin (618 w 2019 r.; 657 w 2018 r.; 

678 w 2017 r.), otrzymując następujące formy pomocy: 

1. zasiłki stałe wypłacane były 114 osobom (w 2019 r. – 133 osobom, w 2018 r. – 145 

osobom; w 2017 -134 osobom) w łącznej kwocie 644.056 zł (w 2019 r. – 698.017 

zł. w 2018 – 723.170 zł.; w 2017 r. - 715.251 zł.), rozłożonej na 1225 świadczeń. 
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Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 525,76 zł (w 2019 r. 522,47 zł.; w 2018 

– 501,16 zł.; w 2017 – 506,19 zł.). Pełny zasiłek to 645 zł. 

2. zasiłki okresowe - przyznawane ze względu na trudną sytuację życiową 

spowodowaną bezrobociem, chorobą lub niepełnosprawnością. Zasiłki okresowe 

otrzymały 33 rodziny na łączną kwotę 71.246 zł (w 2019 r. 51 rodzin na kwotę 

92.565 zł w 2018 r. – 55 rodzin na kwotę 87.621 zł.; w 2017 r. – 57 rodzin na kwotę 

95.867 zł.). Zasiłki okresowe przyznawane są również w okresie oczekiwania na 

ustalenie uprawnień do zasiłku stałego. 

3. zasiłki celowe - przyznawane na zaspokojenie istotnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin, takich jak: żywność, opał, wydatki mieszkaniowe, leki. Część zasiłków 

celowych przyznawana jest w formie niepieniężnej (przelewy, talony), aby 

zabezpieczyć prawidłowe wykorzystanie świadczenia. Z zasiłków celowych 

skorzystało 305 osób i rodzin otrzymując w sumie 335.657 zł (w 2019 r. - 298 osób 

i rodzin na kwotę 466.131 zł.; w 2018 r. 357 osób i rodzin na kwotę 540.571 zł.; 

w 2017 r. – 364 na kwotę 471.736 zł.) Średnia wartość rocznej pomocy celowej 

wyniosła 1.100 zł. (w 2019 r. - 1.564 zł.; w 2018 – 1.514 zł.; w 2017 - 1.295 zł.).  

4. zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego – w roku 2020 r. wypłacono pomoc dla 

5 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w wys. 15.864 zł. 

5. zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej – nie wystąpiła potrzeba realizowania tej 

formy pomocy. 

   Pomoc na zakup posiłku i żywności w roku 2020 wyniosła łącznie 368.364 zł. 

(w 2019 r. - 316.826 zł.; w 2018 r. – 324.191 zł.; w 2017 r. - 320.761 zł.) W ramach 

realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano łącznie 

289.657 zł. (w 2019 r. - 257.029 zł.; 278.455 zł. w 2018 r.; 279.346 zł. w 2017r.). 

Dotacja MUW wyniosła 180.507 zł. (w roku 2019 - 152.829 zł.; w 2018 r. - 160.255 zł.; 

w 2017 - 167.608 zł.). Program dożywiania jest przez ŚOPS traktowany priorytetowo, 

ma stałe dofinansowanie ze środków własnych i nie było sytuacji odmowy pomocy na 

dożywianie z braku środków.  

    Pomoc na dożywianie przyznawana była w następujących formach: 

 dożywianie dzieci - w 2020 r. na koszt gminy opłacane były posiłki w szkołach 

i przedszkolach dla 107 dzieci (w 2019 r. dla 170 dzieci; w 2018 r. dla 146 

dzieci; w 2017 dla 189 dzieci) na łączną kwotę 101.303 zł (w roku 2019 – 

124.813 zł.; w 2018 r. – 81.739 zł; w 2017 - 127.138 zł.) Za tę kwotę zakupiono 

4.060 (w roku 2019 - 17.960; w 2018 r. – 17.132; w 2017 r. - 22.286) posiłków. 
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Zamknięcie szkół i przedszkoli spowodowane pandemią COVID-19 

spowodowało znaczące ograniczenie wydawania posiłków dzieciom. 

 zapewnienie posiłku osobom starszym i chorym - posiłki dla osób 

najuboższych, starszych i chorych od 2020 r. dostarczane są do ich domów 

przez firmę zewnętrzną. Posiłki były przywożone w jednorazowych naczyniach 

i zawierały dwa dania. Rozwiązanie to znakomicie się sprawdziło w czasie 

pandemii. Ogółem w 2020 roku Ośrodek żywił 40 osób (18 z Programu), 

ponosząc koszt 46.639 zł. (w 2019 r. – 50 osób; w 2018 – 24 osoby; w 2017 – 

17 osób). 

 świadczenia pieniężne na zakup żywności i świadczenia w naturze (talony 

do sklepu spożywczego). Świadczenia te wyniosły łącznie 232.043 zł. (w roku 

2019 – 166.934 zł.) i otrzymało je 206 osób i rodzin (w roku 2019 – 190; w 2018 

– 232; w 2017 – 255). Zamknięcie szkół i nie korzystanie z posiłków przez 

dzieci spowodowało że rodzice częściej korzystali z pomocy finansowej na 

zakup żywności. 

 

ŚOPS wypłaca stypendia socjalne dla dzieci z rodzin o niskim statusie 

materialnym. Stypendia na rok szkolny 2020/2021 zostały przyznane 5 dzieciom – 

łącznie na kwotę 3.400 zł. (wrzesień-grudzień 2020). Zasiłki szkolne zostały wypłacone 

na 11 dzieci (okres od stycznia do grudnia 2020) – łącznie na kwotę 6.820 zł. Za rok 

szkolny 2019/2020 wypłacono stypendia na kwotę – 15.112 zł (łącznie za okres od 

1 września 2019r. do 31 marca 2020r.: w tym okres od 1 września 2019 r. do 31 

grudnia 2019r. - 8.860zł, za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 marca 2020r. - 6.252zł). 

Łączna kwota stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w 2020 r. wyniosła 16.472zł, 

z czego środki własne gminy – 4.883zł, dofinansowanie – 11.589 zł. 

Ilość wniosków o stypendia stale spada. W roku 2016 z tej formy pomocy 

korzystało 46 dzieci, w roku 2017 - 29 dzieci, w 2018 – 22 dzieci, w 2019 – 14 dzieci). 

Natomiast z 3 do 11 wzrosła ilość zasiłków szkolnych przyznawanych bez względu na 

dochód, z powodu ciężkiej sytuacji życiowej (np. śmierć rodzica). 

Usługi opiekuńcze są świadczone przez opiekunki domowe zatrudniane przez 

ŚOPS na umowę o pracę i umowę zlecenie. Pod opieką Ośrodka w 2020 r. znajdowało 

się 114 osób, a roczny koszt usług wyniósł 978.979 zł. (w 2019 r. – 892.823 zł.; 

w 2018r. – 757.630 zł.; w 2017 r. - 674.353 zł.). Wpływ z odpłatności za usługi 
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ponoszone przez osoby korzystające wyniósł 198.097 zł (w 2019 – 170.489 zł.; w 2018 

– 118.377 zł.; w 2017 - 131.526 zł.). Wobec powyższego rzeczywisty koszt poniesiony 

przez gminę stanowi kwota 780.882 zł (w 2019 r. 722.334 zł.; w 2018 r. - 639.252 zł.; 

w 2017 -542.827zł.). 

Z usług opiekuńczych korzystają osoby samotne, chore i niedołężne. Opiekunki 

świadczą pomoc w następującym zakresie: przygotowywanie posiłków, karmienie 

chorych, zakupy, pranie, sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych, mycie chorych, 

zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w załatwianiu czynności 

fizjologicznych. 

 

Ilość usług opiekuńczych w latach 2011-2020

 

Zadaniem obowiązkowym, zleconym gminie jest również udzielenie pomocy 

w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Celem usług jest usprawnienie osoby chorej tak, aby samodzielnie mogła 

funkcjonować w społeczeństwie. Realizacja usług polega na zorganizowaniu pracy 

z odpowiednim do schorzenia specjalistą (pielęgniarka psychiatryczna, pedagog 

specjalny, psycholog, terapeuta zajęciowy), na podstawie indywidualnego programu 

terapeutycznego. W roku 2020 Ośrodek objął usługami 10 osób - 6 dzieci z autyzmem, 

3 osoby dorosłe chore psychicznie i 1 osobę dorosłą niepełnosprawną intelektualnie. 

Koszt usług wyniósł 39.567 zł.  
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 Program Opieka 75+ to program rządowy mający na celu poprawę dostępności 

do usług opiekuńczych. Odbiorcami programu mogły być tylko osoby po 75 rż. Gmina 

Brwinów podjęła się realizacji usług w formie specjalistycznej (rehabilitacja). Z pomocy 

skorzystało 5 osób, liczba godzin – 318, a koszt Programu wyniósł 31.650 zł., 

dofinansowanie MUW to 50% tej kwoty. 

Program osłonowy w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum 

autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne jest indywidualnym i unikalnym 

programem pomocowym. Luka systemowa w postaci braku placówek dziennych 

dostosowanych do specyficznych potrzeb osób z autyzmem spowodowała 

konieczność szukania innych rozwiązań. Dzięki zaangażowaniu rodziców i fundacji 

Toto Animo udało się uruchomić specjalistyczne warsztaty, jednakże bez dowozu. 

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 października 2019 r. Nr XII.130.2019 wprowadzono 

możliwość organizacji i finansowania takiego transportu. Uchwała jest kontynuacją 

Programu rozpoczętego w 2018 r. W roku 2020 z Programu korzystały 2 osoby, a koszt 

jego realizacji wyniósł 49.669 zł. 

Osobom starszym, których ze względu na stan zdrowia nie da się utrzymać 

w środowisku ŚOPS dofinansowuje pobyt w całodobowych domach pomocy 

społecznej (DPS). Jest to obowiązkowe zadanie własne gminy, pokrywane całkowicie 

z jej budżetu. Wydatki gminy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS: 

rok ilość osób koszt 

2014 14 333.645 

2015 16 348.818 

2016 19 399.194 

2017 21 539.512 

2018 20 603.627 

2019 23 590.652 

2020 19 608.097 

 

Zadaniem Klubu Senior+ jest promowanie aktywnego stylu życia, 

przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu oraz kreowanie zachowań 

prozdrowotnych i poprawiających bezpieczeństwo osób w wieku 60+. Klub, działający 

w strukturze organizacyjnej ŚOPS, a mieszczący się w budynku OSP w Żółwinie, 

prowadzą 2 koordynatorki a oferta działań jest bardzo różnorodna. Klub posiada 20 

miejsc i jest otwarty 3 razy w tygodniu: poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 
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10.00 do 13.00 i dodatkowo w środy w godzinach od 9 do 11 odbywają się zajęcia 

gimnastyczno-rehabilitacyjne dla dwóch grup seniorów po godzinie ćwiczeń. Rok 2020 

przyniósł poważne ograniczenia w pracy Klubu. Ze względu na sytuację epidemiczną 

działalność była okresowo zawieszana. W okresach spadku zachorowań seniorzy 

spotykali w reżimie sanitarnym, większość imprez i wycieczek została odwołana. 

Część zajęć odbywała się w sposób zdalny. Skutkowało to zwrotem części dotacji 

MUW. W 2020 deklaracje uczestnictwa w zajęciach klubowych podpisało 34 osoby. 

Koszt funkcjonowania Klubu Senior +  w 2020r. to 56 736,72 zł z budżetu gminy 

i 20 054,36 zł z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW). 

Pandemia COVID-19 spowodowała ograniczenie działalności ŚOPS. Ze względu 

na obostrzenia sanitarne nie odbywały się imprezy i spotkania kierowane do dzieci lub 

osób starszych, odłożone zostały też działania aktywizujące społeczność lokalną. Nie 

odbyły się corocznie organizowane spotkania wigilijne, wycieczki, zawieszone zostały 

spotkania grupy samopomocowej Splot Towarzyski. 

Cel strategiczny nr 3 – Doskonalenie lokalnego sektora pomocy społecznej oraz 

budowa kapitału społecznego i aktywności obywatelskiej 

Cele operacyjne: 

1. Wzmacnianie lokalnego sektora pomocy społecznej,  

2. Wspieranie organizacji należących do sektora pozarządowego oraz 

rozszerzanie z nimi współpracy, 

3. Wspieranie lokalnej aktywności i dbałość o rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, 

4. Systemowe podejście do polityki społecznej w gminie w celu koordynacji 

działań na rzecz jej mieszkańców. 

Realizowane działania: 

 Systematyczne podnoszenie kompetencji przez pracowników pomocy 

społecznej, 

 Wspieranie organizacyjne, prawne i lokalowe powstających i istniejących 

organizacji pozarządowych, 

 Wspieranie lokalnych liderów, 

 Wspieranie inicjatyw obywatelskich w pisaniu projektów i aplikowaniu 

o środki zewnętrzne, 
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 Prowadzenie działalności na rzecz współpracy społeczności lokalnej 

i organizacji pozarządowych z instytucjami gminnymi. 

Profesjonalna kadra jest fundamentem pracy z osobami zgłaszającymi się 

o pomoc. Pracownicy socjalni mają przeważnie wyższe wykształcenie (11 osób na 12), 

ukończone specjalizacje z zakresu pracy socjalnej (7 osób). Ze względu na specyfikę 

pracy muszą w ciągły sposób podnosić kwalifikacje zawodowe. 

Pracownicy socjalni pracują nie tylko indywidualnie z osobami zgłaszającymi się 

o pomoc, realizują również pracę socjalną metodą środowiskową. Niestety, rok 2020 

spowodował zawieszenie pracy w dużych grupach czy społecznościach. Pandemia 

koronawirusa położyła się cieniem na działaniach integracyjnych czy aktywizujących, 

spowodowała izolację społeczną, problemy psychologiczne i spotęgowała zachowania 

depresyjne i autodestrukcyjne. Rozwój społeczny i poziom aktywności lokalnej spadł 

do minimum, najważniejsze stało się przeżycie, utrzymanie pracy i względnego 

zdrowia. Ze skutkami izolacji, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i osób starszych 

przyjdzie się nam zmierzyć w kolejnych latach.  

O działaniach podejmowanych przez ŚOPS podczas pandemii – ofercie 

pomocy, warsztatach i szkoleniach on-line i innych wydarzeniach można przeczytać 

na prowadzonej od maja 2015 stronie na Facebooku 

https://www.facebook.com/sops.brwinow/ oraz na stronie ŚOPS 

www.sops.brwinow.pl. 
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Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w liczbach 

 W roku 2020 Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął następujące 

ilości zgłoszeń i wniosków, w porównaniu z ubiegłymi latami: 

 

 Wnioski złożone w ramach pomocy społecznej dotyczą najtrudniejszych sytuacji 

życiowych i wymagają wejścia pracownika socjalnego w środowisko celem 

przeprowadzenia wywiadu i opracowania planu pracy z rodziną. Sprawy są 

prowadzone indywidualnie, dlatego też są czasochłonne i wymagają zaangażowania 

większej ilości osób. W ŚOPS pracuje 12 pracowników socjalnych, świadczenia 

rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+ oraz Dobry Start 

300+ obsługuje 5 osób.  

Świadczenia rodzinne realizowane przez ŚOPS na podstawie ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

 Od 1 maja 2004 r. ŚOPS realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to 

zadanie obowiązkowe, zlecone gminie, finansowane w całości przez MUW. 

Świadczenia rodzinne są podstawowym wsparciem rodzin o najniższych dochodach. 

Podzielić je można na następujące formy pomocy: zasiłek rodzinny z dodatkami, 

zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka tzw. „becikowe”. 

Rok Pomoc 
społeczna 

Świadczeni
a rodzinne 

Fundusz 
Alimentacyjny 

Becikowe 500 plus 300 plus 

2013 
 

3115 590 120 148 0 0 

2014 3075 
 

546 130 174 0 0 

2015 3019 
 

682 137 162 0 0 

2016 2807 
 

1037 109 190 2258 0 

2017 
 

2803 1029 146 167 2662 0 

2018 
 

2899 923 157 175 2715 2679 

2019 
 

2634 890 122 144 4549 2845 

2020 
 

2170 759 91 120 617 2839 
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 Świadczenia rodzinne otrzymało w 2020 r. 896 rodzin na łączną kwotę 

4.903.181,55 zł. (w 2019 r. – 1.045 rodzin na kwotę 4.917.250 zł.; w 2018 – 1.298 

rodzin na kwotę 4.683.275 zł.; w 2017 – 1.083 rodzin na kwotę 4.449.687 zł.). 

Fundusz alimentacyjny realizowany przez ŚOPS na podstawie ustawy 

 z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

Ustawa nakłada obowiązki na organy gminne w zakresie ścisłej współpracy 

z komornikami w celu lepszej egzekucji długów alimentacyjnych, a także 

rozeznawania sytuacji dłużników pod kątem możliwości spłaty zobowiązań. 

Przygotowywane są również wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 

dłużników, zawiadomienia do Prokuratury w przypadku uchylania się dłużników od 

obowiązku alimentacyjnego równolegle z wnioskami do Starosty o zatrzymanie prawa 

jazdy.  

W 2020 r. z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.058 świadczeń (w 2019 r. 

– 1.368 świadczeń; w roku 2018 – 1.669; w 2017 – 1.749) na łączną kwotę 472.831,78 

zł (w 2019 -  611.192 zł.; w 2018 – 746.988 zł.; w 2017 – 779.027 zł.) dla 115 osób 

uprawnionych (w 2019 - dla 138 osób). 

Świadczenie wychowawcze (500+) realizowane na podstawie  

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dzienniku 

Ustaw Nr 924 w dniu 17 maja 2019 r.  wprowadzono uprawnienie do objęcia wsparciem 

w formie świadczenia wychowawczego dla wszystkich dzieci do ukończenia 18 roku 

życia, bez stosowania kryterium dochodowego. Dla gminy Brwinów oznaczało to blisko 

dwukrotny wzrost uprawnionych, a co za tym idzie konieczność zapewnienia sprawnej 

obsługi zwiększonej ilości wniosków. W tym celu zwiększono zatrudnienie w Dziale 

Świadczeń ŚOPS o 2 osoby, zakupiono niezbędne wyposażenie stanowisk pracy 

i zapewniono szkolenia dla osób realizujących program. Po zmianie przepisów nastąpił 

wzrost uprawnionych dzieci z 3.186 w 2018 r. do 6.349 w 2019 r., a rodzin 

uprawnionych z 2.409 w 2018 r. do 3.965 z 2019 r. Koszt świadczeń w 2019 r. wyniósł 

26.661.723,60 zł (w 2018 r. 16.723.413,52 zł), a koszt obsługi 350.192 zł. (w 2018 r. – 

254.671 zł.). 
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W roku 2020 nie było zmiany okresu świadczeniowego, który na mocy cyt. wyżej 

ustawy kończył się dopiero 31 maja 2021 r. Dlatego też mieszkańcy w okresie 

pandemii nie musieli składać nowych wniosków o przedłużenie prawa do wypłaty 

świadczenia wychowawczego, wpływały tylko wnioski na nowourodzone dzieci albo 

wnioski po zmianie miejsca zamieszkania. W roku 2020 ŚOPS w ramach realizacji 

Programu Rodzina 500+ wypłacił 74.480 świadczeń dla 6.224 dzieci na łączną kwotę 

36.996.933,63 zł. Mieszkańcy złożyli  617 wniosków, a ŚOPS wydał  587 informacji 

o przyznaniu świadczenia i  6 decyzji. Koszty obsługi Programu zamknęły się w kwocie 

317.169 zł. 

Rządowy Program „Dobry start” 

Rządowy Program „Dobry Start” (tzw. 300+) ma na celu zabezpieczenie 

wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka. Z wyprawek skorzystało 3.886 

dzieci na kwotę 1.163.700 zł. Na koszty obsługi programu można było przeznaczyć 

39.192 zł i kwota ta została wykorzystana w całości. 

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej:  

Zgłoszone potrzeby na rok 2020 ze względu na pandemię COVID-19 nie miały szans 

na ich realizację. 

Utworzenie Dziennego Domu Seniora oraz tworzenie 
kolejnych Klubów Seniora, jako najpilniejszej potrzeby 
w zakresie pracy na rzecz aktywizacji osób w wieku 
poprodukcyjnym oraz ich wsparcia, rehabilitacji i opieki. 

Kontynuacja pracy Klubu Senior+ w 
Żółwinie, działającego od 1 marca 
2018 r. 

Rozwój placówek wsparcia dziennego, zwłaszcza w 
zakresie bazy lokalowej (dbałość o dobre warunki 
funkcjonowania istniejących świetlic) – rozbudowa 
świetlicy przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie. 
 

Wsparcie w ramach projektu RAZEM 
DLA RODZINY 

Poprawa warunków lokalowych ŚOPS z uwagi na 
niedostępność siedziby dla osób niepełnosprawnych i 
ciasnotę w zajmowanym lokalu. 
 

Brak realizacji  

Konieczność inwestowania w kadrę ŚOPS – poprawa 
warunków płacowych, lokalowych, zmniejszenie 
obciążenia pracą, dostęp do szkoleń i superwizji 

Brak realizacji 

Utworzenie mieszkania chronionego dla osób 
niepełnosprawnych lub wychowanków placówek 
opiekuńczo – wychowawczych. 
 

Brak realizacji 
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Potrzeby na rok 2021:  

 

1. Utrzymanie działalności Klubu Senior+, jako miejsca przeciwdziałającego 

izolacji i osamotnieniu osób w wieku poprodukcyjnym oraz ich wsparcia, 

rehabilitacji i opieki. 

2. Rozwój placówek wsparcia dziennego, zwłaszcza w zakresie bazy lokalowej 

(dbałość o dobre warunki funkcjonowania istniejących świetlic) oraz utrzymanie 

ciągłości specjalistycznej oferty wsparcia dzieci i młodzieży (pomoc 

psychologiczna i terapeutyczna) 

3. Poprawa i modernizacja warunków lokalowych ŚOPS z uwagi na 

niedostępność siedziby dla osób niepełnosprawnych oraz na konieczność 

zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w okresie pandemii. 

4. Konieczność inwestowania w kadrę ŚOPS – poprawa warunków płacowych, 

lokalowych, zmniejszenie obciążenia pracą, dostęp do szkoleń i superwizji. 
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Część II: Realizacja Programu Wspierania Rodziny 

Gminy Brwinów na lata 2018 – 2020 

Celem głównym Programu Wspierania Rodziny Gminy Brwinów na lata 2018-

2020 było stworzenie zintegrowanego systemu wspierania rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu wspierania rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym - przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 

W ramach realizacji Programu w 2020r. realizowano następujące cele: 

1. Rozwijanie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin; 

2. Doskonalenie warunków działania i rozwój placówek wsparcia dziennego 

(PWD); 

3. Doskonalenie warunków udzielania wsparcia środowiskowego, przede 

wszystkim asystentury rodzinnej. 

CEL STRATEGICZNY I: ROZWIJANIE LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA 

RODZIN 

W roku 2020 zapewniano dostęp do poradnictwa specjalistycznego: konsultacji, 

warsztatów, treningów umiejętności wychowawczych, terapii rodzinnej i mediacji. 

ŚOPS oferował pomoc psychologiczną i prawną. Osoby i rodziny będące w trudnej 

sytuacji życiowej, w sprawach dotyczących problemów rodzinnych (przemoc 

w rodzinie, rozwód, prawa rodzicielskie itp.), alimentacyjnych lub w przypadkach 

naruszenia prawa pracy korzystały z konsultacji prawnych. Oferta pomocowa ŚOPS 

wyglądała następująco: 

 

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. UZALEŻNIEŃ     

Dział Wspierania Rodziny 
Brwinów, ul. Grodziska 31 

Tel. 22 729 63 11 

PONIEDZIAŁEK 

Hanna Ostrowska-Biskot 

16.00-18.00  Konsultacje indywidualne 

18.00-20.00  Grupa motywująca do zmiany dla osób 
uzależnionych od alkoholu 

PIĄTEK 

Hanna Ostrowska-Biskot 

16.00-18.00  Konsultacje indywidualne 

18.00-20.00  Grupa dalszego zdrowienia dla osób 
uzależnionych 
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GRUPY I KONSULTACJE DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH 

BSRA SZANSA 
Brwinów, ul. Biskupicka 2 

CZWARTEK 

Halina Stańczyk 

16.00-18.00  Konsultacje indywidualne 

18.00-20.00  Grupa dla osób współuzależnionych 

Dział Wspierania Rodziny 
Brwinów, ul. Grodziska 31 

Tel. 22 729 63 11 
ŚRODA 

Lilianna Bielecka 

18.00-20.00  Grupa dla osób współuzależnionych 
20.00-21.00  Konsultacje indywidualne 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Brwinów, ul. Grodziska 31 
Tel. 22 729 63 11 

ŚRODA 16.30-18.00 

 Prowadzenie postępowania w sprawie 
zastosowania obowiązku poddania się 
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

 Motywowanie osób uzależnionych 
i współuzależnionych do podjęcia terapii 

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY ds. PRZEMOCY W RODZINIE 
Prowadzący: Krzysztof Rusiniak 

    

Środowiskowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Brwinów, ul. Kościuszki 4a 
Tel. 22 739 51 07      

PONIEDZIAŁEK 
CZWARTEK 

16.00-20.00 
12.00-17.00 

 Zapewnienie osobie doznającej przemocy 
wsparcia emocjonalnego 

 Inicjowanie interwencji w przypadku 
zdiagnozowania przemocy domowej 

 Konsultacje dla osób doznających przemocy 
oraz stosujących przemoc 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
    

Środowiskowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Brwinów, ul. Kościuszki 4a 
tel. 22 729 54 44 

bezprzemocy@brwinow.pl 

Więcej informacji dotyczących 
przeciwdziałania przemocy na 
terenie gminy Brwinów można 

odnaleźć na stronie: 
http://bezprzemocy.brwinow.pl/ 

 Podejmowanie wspólnych działań w ramach 
procedury „Niebieska karta", mających na celu 
powstrzymanie przemocy 

KONSULTACJE PRAWNE 
Prowadzący: Mecenas Daniela Tomczak 

Środowiskowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Brwinów, ul. Kościuszki 4a 
Tel. 22 739 51 07      

 
PONIEDZIAŁEK 

CZWARTEK 
 

 
08.00-12.00 
12.00-16.00 

 

 Świadczenie pomocy osobom i rodzinom, które 
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej 
(przemoc w rodzinie, rozwód, prawa 
rodzicielskie itp.) w sprawach alimentacyjnych 
lub w przypadkach naruszenia prawa pracy 

KONSULTACJE I POMOC PSYCHOLOGICZNA 

Środowiskowy Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Brwinów, ul. Kościuszki 4a 
Tel. 22 739 51 07      

WTOREK 10.00-19.00 

Tomasz Mieszkowski 
 Psychoterapia indywidualna: dorosłych  

i młodzieży 
 Konsultacje par 

Dział Wspierania Rodziny 
Brwinów, ul. Grodziska 31 

Tel. 22 729 63 11 
PIĄTEK 15.00- 18.00 

Monika Cwajda 
 Konsultacje psychologiczne dla dzieci 

i młodzieży 
Dział Wspierania Rodziny 
Brwinów, ul. Grodziska 31 

Tel. 22 729 63 11 
ŚRODA 14.00-19.00 

Aleksandra Mieszkowska 
 Konsultacje psychologiczne dla dzieci 

i młodzieży 

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE 

Dział Wspierania Rodziny 
Brwinów, ul. Grodziska 31 

Tel. 22 729 63 11 

PON. - PT. 
ŚRODA 

10.00-12.00 
12.00-16.00 

 Porady i konsultacje dla dzieci, młodzieży 
i ich rodziców/opiekunów prawnych (problemy 
szkolne, rodzinne, osobiste, emocjonalne) 

 Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych 

 Rozmowy profilaktyczne (motywujące, 
wspierające, wychowawcze) 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
Brwinów, ul. Piłsudskiego 11 

Tel. 533 305 495 

PONIEDZIAŁEK 
ŚRODA 

17.00-18.00 
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Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększył dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego: konsultacji, warsztatów, treningu umiejętności wychowawczych, 

terapii rodzinnej i mediacji. ŚOPS realizował projekt „Razem dla rodziny” – rozwój 

usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych 

WARSZTATY DLA RODZICÓW 

Koordynator: Olga Jastrzębska 

Dział Wspierania Rodziny 
Brwinów, ul. Grodziska 31 

Tel. 533 305 495 

 Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie 
 Porady i konsultacje wychowawcze 
 Grupa wsparcia dla rodziców 

ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
Brwinów, ul. Grodziska 31 

Tel. 22 729 63 11 

PON. - PT. 12.00-18.00 
 Zajęcia kształtujące umiejętności społeczne 
 Rozwijanie  zainteresowań 
 Pomoc w lekcjach i trudnościach szkolnych 
 Wsparcie w kryzysach szkolnych, rodzinnych 

i rówieśniczych 
 Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze, 

socjoterapeutyczne 
 Warsztaty, treningi, szkolenia 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
Brwinów, ul. Piłsudskiego 11 

Tel. 533 305 495 
Świetlica Socjoterapeutyczna 
Żółwin, ul. Nadarzyńska 25 

Tel. 533 305 956 
Świetlica Socjoterapeutyczna 

Otrębusy, ul. Krótka 10 
Tel. 533 305 491 

PON. – PT. 13.00-17.00 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
prowadzona w formie 

podwórkowej 
Moszna- Parcela 49 a 

Tel. 501 325 797 

PON. – PT. 14.00-18.00 

STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH 

Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
SZANSA 

Brwinów, ul. Biskupicka 2 
WTOREK 17.00-20.00, ŚRODA 18.00 (GRUPA TRZEŹWOŚĆ), NIEDZIELA 16.00-18.00 

MITYNGI AA 

OBIETNICE 
WTOREK, godz. 19.30-21.00 

Brwinów, ul. Grodziska 31 
 

OPOKA 
CZWARTEK, godz. 19.00-21.00 Brwinów, 

ul. Grodziska 31 
 

FLORIAN 
SOBOTA godz. 16:00 - 18.00 

Brwinów, ul Biskupicka 2 
(sala parafialna) 

OTWARTY MITYNG DDA/DDD 

WTOREK, godz. 19:00 
Świetlica wiejska w Owczarni, ul. Cyprysowa 4 

WOLONTARIAT 

Koordynator: Dorota Piasecka 

Środowiskowy Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Brwinów, ul. Kościuszki 4a 
Tel. 533 305 489 

 Bezinteresowna i bezpłatna praca na rzecz drugiego człowieka 
 Aktywizacja mieszkańców gminy Brwinów 
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na wykluczenie społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego 

i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 

Poddziałania 2) 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych to kwota: 

362.000,00 zł., całkowita wartość projektu to kwota: 392.450,00zł. Działania 

realizowane były od 01.06.2018r. do 30.09.2020r. (czas realizacji został wydłużony ze 

względu na sytuację epidemiczną w kraju). Celem głównym było tworzenie warunków 

dostępu do bezpłatnych usług środowiskowych dla dzieci i rodziców. Utworzono 

i prowadzono specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego w formie podwórkowej we 

wsi Moszna, która jest filią placówki wsparcia dziennego przy ul. Grodziskiej 31 

w Brwinowie. Ponadto poszerzona została oferta wsparcia w PWD już funkcjonującej. 

Realizowano oddziaływania korygujące zaburzone zachowania, stymulujące 

wszechstronny rozwój dzieci, wdrażające do prawidłowego pełnienia ról społecznych: 

terapeutyczne, konsultacje, treningi rozwijające kompetencje społeczne (TUS), 

wyrównujące szanse edukacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, kształtujące 

umiejętność uczenia się. 

Ze łącznie wsparcia skorzystało 66 dzieci i 13 rodziców. W 2020r. realizowano 

działania projektowe w 3 zadaniach: 

1. Utworzenie nowych miejsc wsparcia w filii specjalistycznej placówki i wsparcia 

dziennego we wsi Moszna. 

 Przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 

i matematyki (27h); 

 Udzielono wsparcia pedagogicznego (50h) i psychologicznego (19h);  

2. Rozszerzenie oferty wsparcia w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego, 

poprzez realizację zajęć rozwijających dostosowanych do zdiagnozowanych 

potrzeb.  

 Przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 

i matematyki (71h); 

 Udzielono wsparcia pedagogicznego (1/2 etatu) i psychologicznego (86h);  

3. Rozwój zainteresowań włączenie społeczne. 
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 Realizowano zajęcia z robotyki (1 grupa); 

 Warsztaty „Rodzinne konstruowanie- zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe 

dla dzieci z rodzicami” (16 osób); 

 Wycieczka do Centrum Edukacji Medialnej (zwiedzanie Polskiego Radia i udział 

w warsztatach); 

 Przeprowadzono kurs języka angielskiego (90h) 

W ramach projektu zakupiono materiały plastyczne, biurowe oraz pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć na kwotę 5 196,78 zł. Dożywiano dzieci 

uczestniczące w projekcie 2 478,06 zł  

W roku 2020 przeprowadzono 20 warsztatów podnoszących kompetencje 

wychowawcze, grupy wsparcia, warsztaty dla rodzica z dzieckiem.  Łącznie z zajęć 

skorzystało 171 osób. Szczegółowy wykaz zajęć w cz. III/tabela.  

Rodziny wspierane były w sposób interdyscyplinarny poprzez współdziałanie 

pracowników instytucji: pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców świetlicy 

socjoterapeutycznych, kuratorów, pracowników socjalnych i asystentów rodziny. 

Współpracowano poprzez: wspólne szkolenia i konferencje, spotkania w ramach 

Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, grupy robocze, konsultacje, 

okazywanie sobie wsparcia i życzliwości. Priorytetem było rozszerzenie i zwiększenie 

dostępności do interdyscyplinarnego wsparcia. 

W gminie Brwinów realizowany jest program Karty Dużej Rodziny. Karty Dużej 

Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub 

mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Liczba rodzin posiadających kartę 

Dużej Rodziny to 714 (stan na 31 grudnia 2020).  

ŚOPS prowadził stronę internetową udostępniającą mieszkańcom informacje 

o ofercie dostępnej w obszarze wspierania rodziny. Środowiskowy Ośrodek Pomocy 

Społecznej posiada stronę internetową: http://www.sops.brwinow.pl/, a także stronę na 

Facebook: https://www.facebook.com/sops.brwinow/, obserwowaną przez 709  

użytkowników portalu(stan na 31 stycznia 2021 r.). Na obu stronach umieszczana była 

oferta pomocowa, relacje z bieżących wydarzeń, informacje o warsztatach dla 

rodziców, dzieci i młodzieży organizowanych przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brwinowie.  
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CEL STRATEGICZNY II: DOSKONALENIE WARUNKÓW DZIAŁANIA I ROZWÓJ 

PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO (PWD) 

ŚOPS prowadził specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego – świetlicę 

socjoterapeutyczną w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 31, z czterema filiami: 

 w Brwinowie, przy ul. Piłsudskiego 11, 

 w Żółwinie, przy ul. Nadarzyńskiej 25, 

 w Otrębusach, przy ul. Krótkiej 10, 

 we wsi Moszna, Moszna-Parcela 49A – świetlica prowadzona w formie 

podwórkowej. 

Placówka funkcjonuje na podstawie statutu ŚOPS, regulaminu organizacyjnego 

ŚOPS oraz regulaminu specjalistycznych placówek wsparcia dziennego 

wprowadzonego zarządzeniem dyrektora ŚOPS. Realizują program profilaktyczno-

wychowawczy i program socjoterapeutyczny. W placówkach są prowadzone 

konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców. Wydatki  poniesione  z  tytułu  

prowadzenia  placówki wsparcia  dziennego w 2020r to 855 391,53 (w tym 97 471,67 

ze środków EFS oraz 211 973,58 zł. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Do placówek w 2020r. uczęszczało 120 

dzieci. Zadania realizowane przez świetlice to m.in:  

 wskazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych sposobów spędzania czasu 

wolnego poprzez zajęcia plastyczne, komputerowe, sportowe, teatralne; 

 prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

zachowania i z grup ryzyka; 

 prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjnych, wspomagających rozwój 

dziecka, podnoszących kompetencje społeczne, wyrównawczych, mających na 

celu rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz 

zdolności umysłowych i fizycznych dzieci; 

 pomoc w nauce; 

 realizacja programów promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałanie 

uzależnieniom; 

 stała praca z rodziną dziecka; 
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 organizowanie spotkań konsultacyjnych dla rodzin przeżywających sytuacje 

kryzysowe; 

 pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych 

i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny; 

 zapewnienie pomocy specjalistycznej - kierowanie do specjalistów; 

 uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na rozwijanie się 

procesu współuzależnienia poprzez edukację i terapię; 

 promowanie postaw prospołecznych i integracja ze  środowiskiem lokalnym - 

Grupa Liderów. 

Prowadzono konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców. W roku 2020 

udzielono ok. 320 konsultacji dotyczących spraw wychowawczych, zaplecza 

pomocowego i oferty pomocowej naszej gminy oraz udzielano informacji 

o realizowanych szkoleniach i warsztatach oraz informowano o instytucjach 

i miejscach wsparcia adekwatnych do potrzeb dziecka. Pomocą w indywidualnym, 

systematycznym kontakcie pedagogicznym dla dzieci spoza PWD objętych zostało 5 

dzieci. 

W roku 2020 pomocy udzielana przez świetlicę odbywała się także w formie 

zdalnej. Były to głównie konsultacje, wsparcie dla dzieci w trudnej sytuacji izolacji, 

pomoc w pracach domowych i nauce własnej, a także zajęcia grupowe, głównie 

profilaktyczne. 

W 2020 r. Świetlice socjoterapeutyczne współpracowały z Towarzystwem 

Teatralnym „KURTYNA”, dzięki czemu możliwa była realizacja projektów na rzecz 

dzieci i rodziny współfinansowanych ze środków województwa mazowieckiego. 

Realizacja projektów nie wymagała żadnego wkładu własnego, więc nie obciążała 

budżetu gminy. Zrealizowano: 

 w filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Mosznie,  projekt 

profilaktyczno-teatralny pt. „Kuźnia Kreatywności” (wartość projektu 16 000zł, 

wkład własny 0zł), wraz z wyjazdem do Gospodarstwa Edukacyjnego „Cuda 

wianki” w Kicinach, Internetowymi warsztatami w Zamku Królewskim oraz 

Mikołajkami w bloku socjalnym Moszna-Parcela 49a. 

Wychowankowie świetlic socjoterapeutycznych rozwijali zainteresowania 

i uzdolnienia poprzez udział w zajęciach teatralnych z elementami profilaktyki, 
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filozoficznych, cyrkowych  tanecznych oraz artystyczno-kreatywnych oraz konkursach 

plastycznych (w tym 1 o zasięgu międzynarodowym), zgłoszono 40 prac 

konkursowych. 

W roku 2020 świetlica otrzymała 5 drukarek w ramach akcji „Drukuj 

z Uśmiechem” realizowanej przez fundację Polsat oraz firmę HP. 

Rok 2020 nałożył na nas konieczność przeorganizowania formy pracy z rodziną 

z trybu stacjonarnego na spotkania on-line. Zespół Wychowawców bardzo sprawnie 

i w krótkim czasie dostosował narzędzia pracy dla optymalnego efektu działań. I tak 

przy pełnej współpracy pracowników Działu Wspierania Rodziny udało się: 

 podtrzymać pracę terapeutyczną z rodzinami (kontynuacja pracy z dziećmi 

w kontakcie indywidualnym: wsparcie emocjonalne, wsparcie w nauce); 

 podtrzymać pracę terapeutyczną z rodzinami (konsultacje pedagogiczne 

cykliczne i doraźne z rodzicami, oraz opiekunami prawnymi dzieci); 

 zorganizować spotkania rodziców/opiekunów z dziećmi w ramach warsztatów 

rodzicielskich; 

 prowadzić cykliczną pracę z grupą wychowanków świetlicy, realizując zajęcia 

tematyczne (oddzielne sprawozdanie); 

 nakłonić dzieci do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym pn. „Magiczne 

Święta” i wokalnym pn. „Rodzinne Kolędowanie”, organizowanych przez Dział 

Wspierania Rodziny; 

 zrealizować program świąteczno-feryjny w formie on-line; 

 zrealizować zajęcia teatralne, przygotowujące do finału w ramach projektu 

„Razem dla Rodziny” pt. „ Mamo! Tato! Usłysz mnie! Myśli i Słowa Janusza 

Korczaka” – on-line; 

 wziąć udział w projekcie pn. „Art-Lab-Net” w formie spotkań on-line. 

Zespół Działu Wspierania Rodziny w momencie zawieszenia funkcjonowania 

placówek koordynował gminny wolontariat w zakresie dostarczania żywności 

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

Kalendarium działalności placówek w zakresie działalności integracyjnej, 

edukacyjnej, profilaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej: 
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Data 
Kalendarium działalności placówek w zakresie działalności 

integracyjnej, edukacyjnej, profilaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej 
Styczeń 

Udział w konkursie plastycznym: „Świat w oczach najmłodszych” XVII edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Twórczości Plastycznej – udział wzięło 1 dziecko 
Styczeń-wrzesień 

2020 
Projekt Unijny „Razem dla Rodziny” – realizacja zadań w ramach projektu  

Luty 

Udział w konkursie plastycznym: „Różnorodność Natury” XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
Mój Świat – udział wzięło 13 dzieci 

10-21.02.2020r. Realizacja zajęć w ramach programu feryjnego pt. ALE KOSMOS! – PROGRAM 
PROFILAKTYCZNO-NAUKOWY 

Luty 2020 Warsztaty SEKRETY RADIA - wspaniała i pełna emocji wycieczka do Centrum 
Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Dzieci i rodzice mieli okazję zobaczyć jak 
wygląda praca w Radio. Odwiedzili różne studia nagraniowe: dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci. Po odwiedzeniu studia emisyjnego i zaprezentowaniu pracy 
różnych redakcji, dzieci wzięły udział w warsztatach, gdzie wspólnie z 
dziennikarzami zastanawiały się, co tworzy magię radia, jaką rolę odgrywają efekty 
dźwiękowe, jak uzyskiwano je w początkach radiofonii, a jak robi się to obecnie. 
Podczas wizyty w studiu nagraniowym uczestnicy warsztatów mieli okazję nagrać 
swoją krótką wypowiedź przed mikrofonem. Dużą atrakcją była możliwość 
przeprowadzenia przez dzieci wywiadu, który został nagrany i odsłuchany. 
Wycieczka przyczyniła się do poszerzenia wiedzy na temat pracy w rozgłośni 
radiowej i rozwinięcia umiejętności autoprezentacji. Wyjazd zrealizowany został w 
ramach realizowanego przez ŚOPS projektu RAZEM DLA RODZINY 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

16.03-24.05.2020 
Decyzją Wojewody Mazowieckiego stacjonarna działalność placówki została zawieszona w związku z 
sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby 
zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 

maj-czerwiec 
2020 

Realizacja zajęć teatralnych i przygotowanie do finału w ramach projektu „Razem 
dla Rodziny” pt. „ Mamo! Tato! Usłysz mnie! Myśli i Słowa Janusza Korczaka” – on-
line 

Lipiec- Sierpień 
Udział w konkursie plastycznym: „KORONTANNA” – udział wzięło 12 dzieci 

Lipiec 2020 Wraz z początkiem wakacji, świetlica podwórkowa w Mosznie-Parcela 49a 
rozpoczyna zajęcia dla dzieci zamieszkujących w tej miejscowości i chcących 
spędzić ciekawie i aktywnie letni czas. Zajęcia „Aktywnie – kreatywnie” to 
przestrzeń do zabaw ruchowych na powietrzu, integracji uczestników, warsztatów 
kreatywnych, wesołej atmosfery, relaksu i zasłużonego wakacyjnego odpoczynku. 
Codzienne zajęcia będą różnorodne, także inspirowane przez uczestników, aby 
każdy znalazł w ich trakcie przyjemne chwile dla siebie 

Lipiec 2020 MŁODZI W AKCJI. Młodzież uczęszczająca do świetlicy socjoterapeutycznej w 
Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 31 po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiego 
programu „Młodzi w Akcji”. Poprzez ten program, Centrum Edukacji Obywatelskiej 
zachęca do podejmowania kreatywnych działań na rzecz swojego otoczenia. 
Młodzież podjęła próbę zdalnego realizowania zaplanowanych działań, co 
zaowocowało stworzeniem cyklu prac opisujących wyjątkową rzeczywistość 
spowodowaną pandemią. Inicjatywa pozwoliła zachować kontakt ze sobą, spojrzeć 
na ten czas okiem reportera oraz udokumentować to, co najbardziej było dla nas 
obciążające, ale też to, co pomogło nam przetrwać ten wyjątkowy wiosenny czas. 

Lipiec 2020 Projekt „Kuźnia Kreatywności”, realizowanych przez TT KURTYNA dla dzieci ze 
świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej w formie podwórkowej we wsi Moszna-
Parcela 

Lipiec-sierpień 
2020 

Program wakacyjny pn. AKTYWNI - KREATYWNI, realizowany 
w Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego obfitujący w zajęcia 
pobudzające kreatywność i wszechstronny rozwój dzieci. W ramach programu 
realizowano bloki tematyczne: 
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• „Tworzyć każdy może” – podczas zajęć powstają piękne prace plastyczne; 
• „Bezpieczne wakacje” – dzieci uczą się dbania o bezpieczeństwo własne i 
innych. W ramach zajęć powstają m.in. gry planszowe o tematyce 
bezpieczeństwa, mapy bezpieczeństwa; 
• „Hop-Sa-Sa. W zdrowym ciele, zdrowy duch” – dzieci uczestniczą w zajęciach 
tanecznych, ruchowych, usprawniających ich kondycję fizyczną; 
• „Siłownia umysłu” – zajęcia usprawniające pamięć, wspomagające koncentrację, 
uczące wykorzystywania wszystkich możliwości naszego mózgu. Ponadto dzieci 
mają okazję poznać swój styl uczenia się; 
• „Co mi w duszy gra” – zajęcia muzyczne, wokalne, pokaz talentów; 
• „Razem wygrywamy” – zajęcia kształtujące umiejętność pracy zespołowej; 
• „Mam wpływ, więc działam” – blok zajęć będących inicjatywą dzieci i 
promujących cechy liderskie; 
• „Odprężeni = zadowoleni” – zajęcia relaksacyjne, odprężające, wyciszające. 
Program obejmuje także elementy treningu umiejętności społecznych. 
Realizowana tematyka: 
• „Współpraca się opłaca”; 
• „Empatyczna komunikacja”; 
• „Kształtowanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów”; 
• „Trening radzenia sobie ze złością”; 
• „Kształtowanie umiejętności autoprezentacji”. 

Sierpień 2020 DRUKUJ Z UŚMIECHEM/FUNDACJA POLSAT i  firma HP. Darowizna do  
gminnych świetlic socjoterapeutycznych 5 sztuk najnowszych drukarek z serii HP 
Neverstop Laser. Fundacja przekazała placówce urządzenia wraz z tonerami do 
wydruku nawet 5000 stron, które umożliwią od kilku miesięcy do nawet kilku lat 
druku bez potrzeby wymiany tonera. Ponieważ są to bardzo ekonomiczne w 
eksploatacji urządzenia, zatem i późniejsze, samodzielne uzupełnianie tonera nie 
będzie pociągało za sobą znacznych kosztów dla użytkowników. Doposażenie 
Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy socjoterapeutycznej i jej 
filii pozwoli zapewnić dzieciom dostęp do zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 
przy wykorzystaniu sprzętu nowoczesnego i bardzo ekonomicznego w eksploatacji 

Wrzesień 

wrzesień-grudzień 
2020 

Projekt „ART/LAB/NET”– on-line. W okresie jesieni i zimy młodzież ze świetlic 
socjoterapeutycznych uczestniczyła w projekcie ART/LAB/NET. Projekt ten, to cykl 
wirtualnych wycieczek po cyfrowych zasobach kultury, połączony z warsztatami 
twórczymi realizowany w trybie on-line. Młodzież poznawała sztukę współczesną, 
kształtowała kreatywne myślenie oraz wyrażała siebie poprzez różnorodne prace. 
Podczas zajęć młodzież tworzyła asamblaże, notatki graficzne, próbowała 
odtworzyć akcje „Synchron” z 1977, inspirując się Land Artem, tworzyła muzykę 
oraz plakat społeczny 

24.10-31.12.2020 
Decyzją Wojewody Mazowieckiego stacjonarna działalność placówki została zawieszona w związku z 
sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby 
zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 
Październik 
Udział w konkursie plastycznym: „Magiczny świat pszczół” – udział wzięło 3 dzieci 

10.10.2020 Wycieczka do gospodarstwa Edukacyjnego „Cuda i Wianki” w Kicinach w ramach 
realizowanego projektu „Kuźnia Kreatywności” przez TT KURTYNA dla dzieci ze 
świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej w formie podwórkowej we wsi Moszna-
Parcela 

Listopad 
Listopad 2020 Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ŚOPS wygrała w konkursie „Klocki 

dla Placówki”! Dzięki konkursowi Fundacji „dr Clown”. W konkursie, w którym 
ważna była kreatywność i pomysłowość świetlica wygrała zestawy o łącznej 
wartości 1200 zł 

Grudzień 
Udział w konkursie plastycznym: „Magiczne Święta” – udział wzięło 7 dzieci 
Udział w konkursie wokalnym: „Rodzinne Kolędowanie” – udział wzięło 4 dzieci 

04.12.2020 Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu – on-line 
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05.12.2020 Spotkanie z Mikołajem zorganizowane dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej 
prowadzonej w formie podwórkowej we wsi Moszna-Parcela w ramach 
realizowanego projektu „Kuźnia Kreatywności” przez TT KURTYNA  

grudzień 2020 Realizacja zajęć w ramach programu świąteczno-feryjnego – on-line pt. „Spotkajmy 
się” 

 

CEL STRATEGICZNY III: DOSKONALENIE WARUNKÓW UDZIELANIA 

WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO, PRZEDE WSZYSTKIM ASYSTENTURY 

RODZINNEJ 

Zgodnie z założeniami Programu w 2020 r. ŚOPS zapewniał opiekę ze strony 

asystenta rodziny. Corocznie, od 2012 r. ŚOPS pozyskuje zewnętrzne środki na 

zatrudnienie asystenta rodziny w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej. W 2020 roku dofinansowanie wyniosło 3 825,00 zł przy wkładzie 

własnym 152 895 zł. ŚOPS zatrudnia 3 asystentów rodziny. Asystent rodziny pracuje 

maksymalnie z 15 rodzinami, wytypowanymi przez pracowników socjalnych. 

Konieczność wsparcia rodziny wynika z jej nieprawidłowego funkcjonowania, trudności 

wychowawczych, nieumiejętności gospodarowania budżetem, bezradności 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Działania asystenta mają na celu poprawę 

funkcjonowania rodziny, aby uniknąć rozwiązań drastycznych dla rodziny 

w przyszłości. Z usług asystenckich w 2020 r. skorzystało 26 rodzin. 

Gmina Brwinów zobligowana jest do współfinansowania pobytu dzieci 

umieszczonych po 2012 roku w rodzinnej lub instytucjonalnej formie pieczy zastępczej. 

Koszt jaki poniesiono w 2020r. na to zadanie to 355 555,74 zł. Łącznie 38 dzieci 

przebywało w pieczy zastępczej. 
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POTRZEBY W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY 

W związku z obowiązkiem ustawowym wskazywania w corocznych 

sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny potrzeb związanych 

z realizacją tych zadań zgodnie z art. 179 ust 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia potrzeby 

ŚOPS (w tym związane z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych): 

 utrzymanie oferty w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej  dla 

dzieci i rodziców z lat 2018-2020, kiedy realizowany był projekt „Razem dla 

Rodziny” 

 konieczna jest poprawa warunków lokalowych w funkcjonującej placówce 

wsparcia dziennego oraz dostosowanie ich do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie rozbudowa świetlicy 

socjoterapeutycznej w Brwinowie, przy ul. Piłsudskiego 11; 

 mając na uwadze specjalistyczny charakter pracy placówki, specyfikę pracy, 

odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci, wymagającą grupę odbiorców 

(dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji, zagrożone niedostosowaniem 

społecznym, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego itp.), jak 

również konieczność utrzymania jakości pracy na najwyższym poziomie 

konieczne jest podnoszenie  wynagrodzeń pracowników realizujących zadania 

na rzecz dziecka i rodziny; 

 w celu utrzymania kadry wychowawczej i stworzenia dobrych warunków 

finansowych wskazane byłoby zatrudnienie osób na stanowisku wychowawcy 

w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego na pełnych etatach, jednak 

przy zmniejszonym tygodniowym wymiarze czasu pracy w bezpośrednim 

kontakcie z dzieckiem do 30h; 

 zatrudnienie wychowawcy; 

 konieczne jest zatrudnienie w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego 

osoby do bieżących prac remontowo-naprawczych (konserwator). 
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Część III: Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii w gminie Brwinów na 2020r. GPPiRPA oraz PN 

Zadania określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na 

2020 r. zwanego dalej Programem były realizowane zgodnie z rekomendacjami 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z obowiązującymi 

aktami prawnymi. Realizacja opierała się głównie na działaniach wychowawczych, 

edukacyjnych, informacyjnych i zapobiegawczych, wypełniając w ten sposób zalecenia 

ustawodawcy. Działania te miały na celu promocję zdrowego stylu życia, promocję 

zdrowia psychicznego i edukację psychologiczną. Podstawowymi założeniami 

realizowanych programów profilaktycznych były: rozwój kompetencji społecznych, 

odwoływanie się do przyczyn używania środków uzależniających, kształtowanie 

umiejętności odmawiania, wzmacnianie poczucia własnej wartości, uporządkowania 

systemu wartości, przekazanie wiedzy o uzależnieniach. 

Realizacja zadań Programu finansowana była głównie ze środków 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych. Wysokość wpływu z opłat w 2020r. wyniosła: 422 805,08 zł. 

 

WSPÓŁPRACA 

Realizator gminnego programu profilaktyki współpracował z wieloma 

instytucjami i organizacjami, w tym m.in.: 

 Placówkami oświatowymi w tym 
szczególnie ze szkołami gminy Brwinów 

 Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

 Strażą Miejską w Brwinowie 

 Policją 
 Gminnym Ośrodkiem Kultury OKej 

 Stowarzyszeniami: BSRA „Szansa”  

 Grupami Anonimowych Alkoholików 

 Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień 
i Współuzależnień w Pruszkowie 

 Poradnią Leczenia Uzależnień w Pruszkowie 

 Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie 
 Państwowa Agencją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 Towarzystwem Teatralnym „KURTYNA” 
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ZAPLANOWANE CELE I SPOSOBY REALIZACJI 

Cel Programu był zgodny z celem strategicznym nr 1 i wynikającym z niego 

celem operacyjnym nr 2 określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2014-2020. Cel strategiczny 1. Wzmacnianie rodzin, wspieranie 

dzieci i młodzieży w kształceniu i rozwoju oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 

zdrowotnego i publicznego w gminie. Cel operacyjny 2. Wspieranie osób i rodzin 

dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. Cele programu 

profilaktycznego i przeciwdziałania narkomanii zrealizowane były w następujących 

obszarach: 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży 

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie. Ograniczenie negatywnego wpływu ryzykownego i szkodliwego 

spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin; 

 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu edukacja publiczna; 

 Wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń i osób fizycznych  służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

 Interwencje. 

  

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY 

Prowadzono  profilaktyczną działalność  informacyjną i edukacyjną wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym programy edukacyjne adresowane do rodziców 

oraz prowadzono na rzecz dzieci i młodzieży zajęcia i programy promujące zdrowy styl 

życia, wolny od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz ograniczające 

występowanie zachowań ryzykownych, poprzez działania profilaktyczne. 
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W 2020 r. zrealizowano następujące programy, zajęcia, działania profilaktyczne 

na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych (profilaktyka 

uniwersalna): 

 

Program/temat/tytuł 
Liczba 
godz. 
dyd. 

Adresaci 
Liczba 

uczestników 
Prowadzący 

Wspieranie Rówieśników w 
Trudnych Sytuacjach 

16 

Uczniowie klas 
VII-VIII 

ZSO w Brwinowie 
SP w Żółwinie 

200 

Stowarzyszenie 
Pracownia 

Aktywnego Działania 
„Półpiętro” 

Po ciemnej stronie 
dojrzewania w sieci 

2 
Uczniowie klas VII 

SP w Żółwinie 
20 

Stowarzyszenie 
Pracownia 

Aktywnego Działania 
„Półpiętro” 

Spójrz inaczej-program 
zajęć profilaktyczno-

wychowawczych 
9 

Uczniowie 
ZSO w Brwinowie 

176 Pedagodzy ZSO 

Profilaktyka uzależnień 
behawioralnych 

12 
Uczniowie klas 

VII i VIII 
SP w Otrębusach 

107 Erudio 

Nie daj się. Trening 
asertywności dla 

najmłodszych 
26 

Uczniowie klas 
III i IV ze Szkół 
Podstawowych 

na terenie Gminy 

244 Erudio 

Inteligentne społeczeństwo. 
Trening umiejętności 
psychospołecznych, 
Trening budowania 

pozytywnej samooceny 

10 
Uczniowie klas 

V, VI i VII 
SP w Żółwinie 

100 Erudio 

Co zrobić, by lekcje 
odrobić-czyli o 

motywowaniu do nauki 
1 

Uczniowie klas VI 
ZSO w Brwinowie 

24 
A.Olejniczak, 

O.Jastrzębska 
 Techniki skutecznego 

uczenia się 
1 

Aktywnie – Kreatywnie – 
Moszna 

104 

Dzieci 
mieszkające 

w Mosznie nie 
będące 

uczestnikami 
świetlic 

7 
 

I.Sułkowska 
K. Batory, 

Program profilaktyczno-
edukacyjny DEBATA 

18  
Uczniowie klas VI  
ZSO w Brwinowie  

127 
Zespół Pedagogów 

Dezyderia 

Trening asertywności dla 
najmłodszych 

2 
Uczniowie klas IV 
ZSO w Brwinowie 

17 
A.Olejniczak, 
O.Jastrzębska 

 201  1022  

Koszt realizacji: 12 840 zł 
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Realizowano  programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane 

i realizowane przez młodzież, skierowane do grup rówieśniczych. Kontynuowano 

działania w ramach „Grupy Liderów”, projekt „Młodzi w Akcji”. Promowano oraz 

realizowano wolontariat młodzieżowy w świetlicach socjoterapeutycznych. 

Prowadzono w szkołach i placówkach w ramach profilaktyki selektywnej, zajęcia 

i programy profilaktyczne, wychowawcze i socjoterapeutyczne kierowane są do grup 

zwiększonego ryzyka (osób narażonych na działanie poważnych czynników ryzyka), 

tj.: dzieci osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, dzieci przysposobione, 

uczniowie z problemami szkolnymi, itp. Główne działania polegały na dostarczaniu 

informacji i uczeniu najważniejszych umiejętności życiowych, uwzględniając specyfikę 

problemów jednostki lub grupy. Zrealizowano następujące programy i działania 

(profilaktyka selektywna): 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w ramach GPPiRPA oraz PN odbyły 

się następujące warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców: 

Program/temat/tytuł 

 
Liczba 
godz. 
dyd. 

Miejsce 
Liczba 

uczestników 
Prowadzący 

„Rodzeństwo bez Rywalizacji” 
warsztat on-line 

40h 

Dział Wspierania 
Rodziny 

w Brwinowie 
ul. Grodziska 31 

7 
 

O.Jastrzębska 
 

Program/temat/tytuł Liczba 
godz. 
dyd. 

Adresaci Liczba 
uczestników 

 
Prowadzący 

Trening Pewności 
Siebie 

4 
Uczniowie klas II-IV 

forma zdalna  
4 

M.Wójcik, 
O.Jastrzębska 

Kuźnia kreatywności 32 
Specjalistyczna placówka 

wsparcia dziennego 
socjoterapeutyczna  

12 
(wychowankowie 

SPWD) 

Towarzystwo 
teatralne 
„Kurtyna“ 

Toleruje Szanuje 4 
Klasa VII  

ZSO w Brwinowie 
14 

O.Jastrzębska, 
M.Wójcik 

ART/LAB/NET 20 Młodzież z SPWD 
5 

(wychowankowie 
SPWD) 

Katarzyna 
Łukasiewicz 

Program 
profilaktyczno- 

wychowawczy/Spójrz 
inaczej/Trzy koła 

236  
Specjalistyczna placówka 

wsparcia dziennego 
socjoterapeutyczna 

120 

Wychowawcy 
PWR 

Program 
socjoterapeutyczny  

199 
Specjalistyczna placówka 

wsparcia dziennego 
socjoterapeutyczna 

Wychowawcy 
PWR 

 495  138  
Koszt:  w ramach funkcjonowania Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego z filiami 
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„Jak z miłością i szacunkiem 
wyznaczać dziecku granice” 

Cykl/warsztat on-line 
16h 

Dział Wspierania 
Rodziny 

w Brwinowie 
ul. Grodziska 31 

7 
O.Jastrzębska 

M.Wójcik 

„Jak z miłością i szacunkiem 
wyznaczać dziecku granice” 

Cykl/warsztat on-line 
16h 

Dział Wspierania 
Rodziny 

w Brwinowie 
ul. Grodziska 31 

4 O.Jastrzębska 

Program Wzmacniania Rodziny 
(warsztat rodzica z dzieckiem) 

4h 

Dział Wspierania 
Rodziny 

w Brwinowie 
ul. Grodziska 31 

12 
A.Olejniczak 

O.Jastrzębska 
M.Wójcik 

Akcja komunikacja – czyli o tym 
jak „dogadać” się z dzieckiem 
(warsztat rodzica z dzieckiem) 

warsztat on-line 

4h 

Dział Wspierania 
Rodziny 

w Brwinowie 
ul. Grodziska 31 

14 
O.Jastrzębska 

M.Wójcik 

„Co zrobić, by lekcje odrobić – 
czyli o motywowaniu dziecka 

do nauki” 
4h 

Dział Wspierania 
Rodziny 

w Brwinowie 
ul. Grodziska 31 

13 O.Jastrzębska 

„Co zrobić, by lekcje odrobić – 
czyli o motywowaniu dziecka do 
nauki” /cz. I i II/warsztat on-line 

4h 
SPWD 

w Żółwinie 
7 

O.Jastrzębska 
M.Wójcik 

„Co zrobić, by lekcje odrobić – 
czyli o motywowaniu dziecka do 
nauki”/cz. I i II/warsztat on-line 

warsztat on-line 

4h 
SPWD 

w Otrębusach 
7 

O.Jastrzębska 
M.Wójcik 

„W moim stylu – czyli o tym jak 
odpowiedni dobór techniki wpływa 

na jakość uczenia się” cz. III 
(warsztat rodzica z dzieckiem) 

warsztat on-line 

2h 
SPWD 

w Żółwinie 
i Otrębusach 

6 
O.Jastrzębska 

M.Wójcik 

„Co zrobić, by lekcje odrobić – 
czyli o motywowaniu dziecka do 

nauki” cz. I i II 
warsztat on-line 

4h 

Dział Wspierania 
Rodziny 

w Brwinowie 
ul. Grodziska 31 

7 O.Jastrzębska 

„Co zrobić, by lekcje odrobić – 
czyli o motywowaniu dziecka do 

nauki” cz. I i II 
warsztat on-line 

4h 

Dział Wspierania 
Rodziny w 
Brwinowie 

ul. Grodziska 31 

7 O.Jastrzębska 

„W moim stylu – czyli o tym jak 
odpowiedni dobór techniki wpływa 

na jakość uczenia się” 
(warsztat rodzica z dzieckiem) 

warsztat on-line 

2h 

Dział Wspierania 
Rodziny w 
Brwinowie 

ul. Grodziska 31 

4 O.Jastrzębska 

„Co zrobić, by lekcje odrobić – 
czyli o motywowaniu dziecka do 

nauki” cz. I i II 
warsztat on-line 

4h 

Dział Wspierania 
Rodziny w 
Brwinowie 

ul. Grodziska 31 

8 
O.Jastrzębska 

M.Wójcik 

„W moim stylu – czyli o tym jak 
odpowiedni dobór techniki wpływa 

na jakość uczenia się” 
(warsztat rodzica z dzieckiem) 

warsztat on-line 

2h 

Dział Wspierania 
Rodziny w 
Brwinowie 

ul. Grodziska 31 

8 
O.Jastrzębska 

M.Wójcik 

„Wokół granic – czyli o tym kiedy 
i jak stawiać dziecku granice” 

warsztat on-line 
4h 

Dział Wspierania 
Rodziny w 
Brwinowie 

ul. Grodziska 31 

5 O.Jastrzębska 
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„Akcja reanimacja” 
Grupa wsparcia dla rodziców 

dzieci ze specjalnymi potrzebami 
grupa wsparcia on-line 

16h 

Dział Wspierania 
Rodziny w 
Brwinowie 

ul. Grodziska 31 

4 
A.Kolanecka 

O.Jastrzębska 

„Po drugiej stronie brzucha – o 
rozumieniu i odczytywaniu 

potrzeb niemowlęcia” 
grupa wsparcia 

2h 

Dział Wspierania 
Rodziny w 
Brwinowie 

ul. Grodziska 31 

3 
A.Kolanecka 

 

„Rodzeństwo na warsztat”  3h 

Dział Wspierania 
Rodziny w 
Brwinowie 

ul. Grodziska 31 

5 
 

A.Kolanecka 
 

„Mądrze w sieci! Jak wspierać 
rozwój kompetencji cyfrowych 

dzieci?” 
4h 

Dział Wspierania 
Rodziny w 
Brwinowie 

ul. Grodziska 31 

8 

Błażej Puziak 
Stowarzyszenie 

Pracownia 
Aktywnego 
Działania 
„Półpiętro” 

„W niebezpiecznej sieci. 
Profilaktyka cyberprzemocy. 
Fonoholizm, siecioholizm, 

uzależnienia od nowych mediów. 
Szkolenie z zakresu profilaktyki 

nowych uzależnień" 
440 

4h 
Szkoła 

Podstawowa 
w Otrębusach 

35 
Pracownia  
ERUDIO 

 143 h  171  
Koszt realizacji: 2 615zł  plus trenerzy DWR ŚOPS w ramach funkcjonowania Specjalistycznej 
placówki wsparcia dziennego  

 

Podnoszono poziom wiedzy społeczności lokalnej na temat problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych oraz 

przeciwdziałaniem przemocy domowej. Propagowano model trzeźwego i zdrowego 

stylu życia w społeczności lokalnej poprzez szeroko dostępną informację 

o możliwościach pomocy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz 

przemocy domowej – dystrybucja materiałów informacyjnych „Oferta pomocowa”. 

Realizowano lub finansowano programy, szkolenia, kursy specjalistyczne 

w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijania umiejętności 

prowadzenia zajęć profilaktycznych dla nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz 

członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

Nazwa szkolenia/ Programu Organizator, prowadzący 
Uczestnicy 
szkolenia 

Trener TUS- Stopień I 
ŚOPS/ Studio Psychologiczne 

Joanna Węglarz 
30 

Spotkania Superwizyjne dla wychowawców 
Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego 

ŚOPS/ Joanna Graniger 
Ptaszkiewicz 

11 

Kurs Pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z 
rodzin z problemem alkoholowym 

ETOH 1 



 

42 
 

Najważniejsze zasady i narzędzia dialogu 
motywującego 

ETOH 3 

Tarcza odporności i rozwijanie dobrostanu oraz 
potencjału oraz praca z sytuacją trudną 

ETOH 1 

Pierwsza pomoc emocjonalna ETOH 8 
Psychologia pozytywna w edukacji Centrum Edukacji EDU-MACH 1 

Nie straszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i 
młodzieży radzić sobie z emocjami, lekiem i 

stresem 
Centrum Edukacji EDU-MACH 1 

Profilaktyka uzależnień behawioralnych Ośrodek Rozwoju Edukacji 1 
Konferencja upowszechniająca programy 

rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców, 
sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań 

prozdrowotnych dzieci i młodzieży 

Fundacja Dobrostan 2 

Zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole –
Metoda Wspólnej Sprawy 

ŚOPS/ Bliżej Dziecka- 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Integracji Środowisk 
Szkolnych 

20 

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec 
dziecka oraz wdrażanie procedury „Niebieskiej 

Karty” 
Ośrodek Rozwoju Edukacji 1 

Młodzieżowe Działania Społeczne 
Centrum Edukacji 

Obywatelskiej 
1 

Koszt: 7 775,00 zł 

 

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA 

Prowadzono Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. przemocy dla osób i rodzin 

dotkniętych przemocą. W ramach tego zadania konsultacji udzielał Krzysztof Rusiniak  

- psycholog, terapeuta. W roku 2020 odbyło się 294 godzin dyżurów, udzielono 243 

konsultacje. Z konsultacji skorzystało 65 osób. W kontakcie długoterminowym 

znajdowało się 15 osób. Konsultacje odbywały się stacjonarnie, a od marca w systemie 

on-line. 

Prowadzono psychoterapię dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, realizowaną 

przez psychoterapeutę Tomasz Mieszkowskiego. W okresie od stycznia do 17 marca 

wsparcie było udzielane w formie stacjonarnej, a w okresie marzec-grudzień w formie 

zdalnej. Zrealizowanych zostało 332 konsultacje, z których skorzystało 27 osoby. 

W kontakcie długoterminowym znajdowało się 9 osób 

Psycholog Aleksandra Mieszkowska prowadziła psychoterapię dzieci 

i młodzieży, w tym szczególnie dzieci korzystające ze wsparcia świetlic 

socjoterapeutycznych oraz ich rodzin. Zrealizowano łącznie 185 h pomocy 

psychologicznej, w tym 147 godzin psychoterapii indywidualnej, konsultacji i wsparcia 
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psychologicznego dla dzieci i młodzieży, 38 godzin konsultacji psychologicznych 

i wsparcia psychologicznego dla rodziców. W ciągu roku pomocą psychologiczną 

objęto 32 osób. Pomocą długoterminową objęto 4 dzieci. 

Aleksandra Mieszkowska udzielała również pomocy psychologicznej w ramach 

projektu „Razem dla Rodziny” w świetlicy Podwórkowej Moszna Parcela 49 A oraz 

w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego, ul. Grodziska 31. Pomoc miała 

charakter: konsultacji indywidualnych z dziećmi i rodzicami. Odbyło się 55 godzin 

pracy w ramach pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom. Z pomocy skorzystało 

21 osób - 14 dzieci i 7 rodziców. 

Psycholog Monika Cwajda prowadziła konsultacje psychologiczne i terapie dla 

dzieci i młodzieży. Spotkania odbywały się zarówno w formie stacjonarnej – 

w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego ul Grodziska 31, Brwinów jak 

i w formie zdalnej. Zrealizowano 39 godzin pomocy psychologicznej z tego 19 godzin 

konsultacji psychologicznych dla dzieci, młodzieży i rodziców i 20 godzin psychoterapii 

indywidualnej i wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Ze wsparcia 

skorzystało 16 osób- 8 dzieci i 8 rodziców. W tym 2 osoby były w kontakcie 

długoterminowym. 

Psycholog Monika Cwajda w okresie od 1 czerwca do 30 września świadczyła 

pomoc psychologiczną w ramach projektu „Razem dla Rodziny”. Spotkania odbywały 

się w Specjalistycznej Placówce Wspierania Rodziny, ul. Grodziska 31. Łącznie odbyło 

się 50 godzin pracy w ramach pomocy psychologicznej, ogółem z pomocy skorzystało 

7 dzieci/nastolatków oraz 1 rodzic.  

Magdalena Marchwiak świadczyła pomoc pedagogiczną w formie prowadzenia 

zajęć grupowych i indywidualnych. Zrealizowała 29 godzin zajęć grupowych 

i indywidualnych. Skorzystało 23 dzieci. 

Magdalena Marchwiak świadczyła także pomoc pedagogiczną dla dzieci 

i rodziców w ramach projektu „Razem dla Rodziny” w filii świetlicy w Mosznie. 

Zrealizowano 50 godziny pracy na rzecz pomocy dzieciom i rodzicom poprzez 

prowadzenie zajęć grupowych, konsultacji, zajęć indywidualnych dla 13 dzieci i ich 

rodziców. 
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Olga Jastrzębska świadczyła pomoc pedagogiczną dla dzieci i rodziców 

w ramach projektu „Razem dla Rodziny”- rozszerzenie oferty wsparcia w świetlicach. 

Z zajęć indywidualnych skorzystało 18 dzieci, grupowych 31 dzieci, a z konsultacji 

pedagogicznych 10 rodziców (świadczonych w ramach projektu). Z zajęć 

indywidualnych skorzystało 7 dzieci, a z konsultacji pedagogicznych 2 rodziców 

(świadczonych poza projektem). 

Mecenas Daniela Tomczak udzielała konsultacji prawnych osobom i rodzinom 

będącym w trudnej sytuacji życiowej, w sprawach dotyczących spraw rodzinnych 

(przemoc w rodzinie, rozwód, prawa rodzicielskie itp.), alimentacyjnych lub 

w przypadkach naruszenia prawa pracy. Z konsultacji skorzystało 9 osób. 

Wydatek, który poniesiono z tytułu pomocy psychospołeczno- pedagogicznej to: 

42 960 zł ze środków własnych oraz 29 119, 62 zł w ramach projektu „Razem dla 

Rodziny” współfinansowanego w ramach środków Unii Europejskiej. 

Wspierano bieżącą działalność Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego 

w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (świetlica 

socjoterapeutyczna w Brwinowie z czterema filiami), w tym: dofinansowano 

zatrudnianie pracowników merytorycznych w świetlicach, finansowano dożywianie 

dzieci, finansowano bieżące funkcjonowanie placówki. W ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono 

na ten cel kwotę 211 973,58 zł.  

TERAPIA I REHABILITACJA 

Prowadzono Punkty Informacyjno - Konsultacyjne ds. uzależnień. Łącznie z zajęć 

indywidualnych jak i grupowych w ramach PIK ds. uzależnień skorzystało 227 osób. 

Koszt tego zadania to: 47 355,00 zł. 

HANNA OSTROWSKA - BISKOT, specjalista terapii uzależnień 
PONIEDZIAŁKI, PIĄTKI, BRWINÓW, UL. GRODZISKA 31, GODZ. 16:00-20:00 
  

 16:00-18:00 odbywały się konsultacje indywidualne; 
 18:00-20:00 grupa wsparcia - grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych 

Zrealizowano 202 konsultacje w ramach sesji indywidualnych (diagnozowanie, 
kierowanie do terapii w placówkach NFZ), w okresie marzec- czerwiec konsultacje 
odbywały się w formie teleporad (95 konsultacji). Łącznie skorzystało 98 pacjentów. 
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Grupa poniedziałkowa to głownie młodzi ludzie, którzy mają różne okresy 
zdrowienia z alkoholizmu. Na stałe z tej grupy korzysta 8 do 12 osób. 

Grupa piątkowa to osoby z długimi okresami  zdrowienia, stabilni, mocno osadzeni 
w abstynencji. Grupa liczy 13 osób, wszyscy są ze sobą bardzo zżyci, pomagają 
sobie wzajemnie w trudnych chwilach. 

HALINA STAŃCZYK, specjalista terapii uzależnień 
CZWARTKI, BRWINÓW, UL. BISKUPICKA 2, GODZ. 16.00-20.00 

 
 16:00-17:30 odbywały się konsultacje indywidualne; 
 17:30-20:00 grupa wsparcia - grupa terapeutyczna dla osób 

współuzależnionych 
 Konsultacje odbywały się także w formie zdalnej.  

Odbyło się 28 spotkań grupowych dla osób współuzależnionych. Na stałe z tej grupy 
korzysta 5 do 7 osób. Konsultacji indywidualnych odbyło się 126, skorzystało z nich  
67 osób.    

LILIANNA BIELECKA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, 
psychoterapeuta w procesie certyfikacji 

ŚRODY, BRWINÓW, UL. GRODZISKA 31, GODZ. 18:00-21:00 
 18:00-20:00 grupa wsparcia dla współuzależnionych; 
 20:00-21:00 konsultacje indywidualne 

W 2020 r. odbyły się 40 spotkania grupowe (20 spotkań stacjonarnych oraz 20 
spotkań w formie zdalnej) oraz 17 spotkań indywidualnych. 
Ze spotkań grupy skorzystało 20 osób. Średnio w zajęciach grupowych 
uczestniczyło 4-9 osób. Z konsultacji indywidualnych skorzystało 10 osób. 

 

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCEJ 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Realizowano działania mające na celu integrację rodzin i środowisk 

abstynenckich, np. wyjazd, imprezy tematyczne. W ramach tego zadania wspomagano 

działania stowarzyszeń realizujących programy z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych i profilaktyki narkomanii na rzecz mieszkańców Gminy: 

 Udostępniano lokal w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 31 oraz wynajmowano 

pomieszczenia przy ul. Biskupickiej 2 na potrzeby spotkań BSRA „Szansa” 

(koszt: 14. 400,00 zł.) 

 Dotacja na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja działalności 

stowarzyszenia i aktywnych form spędzania czasu dla osób uzależnionych 
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i współuzależnionych" przez Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin 

Abstynenckich "Szansa" (Koszt: 22 820,00 zł): 

-Prowadzenie punktu pierwszego kontaktu, grup samopomocowych dla 

członków Szansy i osób potrzebujących pomocy, 

-Obchody Jubileuszu XV- lecia Stowarzyszania, 

-Spotkania okolicznościowe, 

-Obóz integracyjno- rehabilitacyjny z elementami psychoedukacji w Gibach, 

-Zlot trzeźwościowy w Murzasichlu, 

-Wyposażenie Stowarzyszenia. 

INTERWENCJE 

Podejmowano działania interwencyjne, w przypadku wystąpienia przemocy 

w rodzinie, związanej z nadużywaniem alkoholu. Prowadzono postępowania 

w sprawach o sądowe zobowiązanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r. skierowała 

9 wniosków do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Do GKRPA wpłynęło 18 wniosków 

o zobowiązanie do leczenia odwykowego.  Koszty poniesione w ramach GPPiRPA 

oraz PN w 2020 r. z tytułu funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych to kwota: 29 640,00 zł. 

W ramach tego zadania finansowano badania psychiatryczno-psychologiczne 

wykonywane na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Brwinowie, oraz dokonywano opłat sądowych za złożenie wniosku do Sądu 

Rejonowego w Pruszkowie przez GKRPA w ramach procedury zobowiązania 

do podjęcia leczenia odwykowego. Koszt badań i opłat sądowych w 2020r. to: 

2 913,62 zł. 


