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I WSTĘP 
 

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i rozumienia, w trosce o ich harmonijny 
rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw 
i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz 
naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, szczególności dzieci, 
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności opiekowaniu się 
i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 
przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi rodzicami”. 

Na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, uchwałą nr XLII/429/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 
2018 r., przyjęty został Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, zwany 
w dalszej części Programem. Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Głuchołazach, który ustawowo zobligowany jest również przedstawiać 
corocznie Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 
potrzeby związane z realizacją zadań. Sprawozdanie z Programu za 2019 r. pozwoli na 
uzyskanie informacji o stanie realizacji celu głównego i celów szczegółowych. 
Cele wyznaczone w Programie służą realizacji przez gminę ustawowego obowiązku 
wspierania rodziny oraz podejmowaniu różnorodnych inicjatyw promujących 
i wzmacniających przekonanie o niezastąpionej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny 
w rozwoju dziecka, szczególnie w obliczu wyzwań współczesnego świata. 

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie pytań dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań, które wysłano do instytucji, placówek i organizacji działających na 
terenie gminy Głuchołazy. Nie na wszystkie wysłane pisma uzyskano odpowiedzi. Wykaz 
podmiotów, które odpowiedziały na pisma z pytaniami znajduje się w ostatniej części 
sprawozdania. 
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II ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach jest koordynatorem Programu oraz głównym 
organizatorem pracy z rodzinami z dziećmi, wykazującymi niskie kompetencje w zakresie 
wypełniania funkcji wychowawczych lub przeżywającymi trudności w ich realizowaniu oraz 
z rodzinami, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej . Koordynacja owa 
polega przede wszystkim na realizowaniu zadań własnych i zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej, o których mowa w artykułach 176–180 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na współpracy w tym zakresie 
z organami, instytucjami, jednostkami i organizacjami do tego właściwymi (m.in. z GKRPA, 
służbą zdrowia, sądem rodzinnym, policją, PPP, PCPR). Partnerami Programu są wszystkie 
placówki oświatowe i opiekuńcze, jednostki organizacyjne samorządu gminy, powiatu, 
instytucje, organizacje, kluby, które realizują cele Programu na rzecz rodzin z dziećmi 
zamieszkujących gminę Głuchołazy, to znaczy organizują ogólnodostępne działania 
promujące wartości rodzinne, wspólne spędzanie wolnego czasu oraz działania 
profilaktyczne, promujące właściwe postawy wobec uzależnień, przemocy, przestępczości, 
demoralizacji. 
Adresatami Programu są rodziny mieszkające na terenie gminy Głuchołazy. Dla celów 
Programu przyjęto definicję rodziny wskazaną wart. 16 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej, określającym rodzinę, jako osoby spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące 
i gospodarujące. Nadmienić należy, że takie rozumienie rodziny nie zakłada konieczności 
występowania instytucjonalnej formy małżeństwa ani więzi pokrewieństwa. Rodziną 
nazwana zostanie natomiast każda grupa osób, która wykazuje cechy pozostawania 
we wspólnym gospodarstwie domowym. 
Celem głównym Programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin, który sprzyja 
prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin 
przejawiających trudności w realizacji funkcji związanych z opieką, wychowaniem 
i skuteczną ochroną dzieci. System ten ma działać na rzecz kształtowania prawidłowych 
wzorców funkcjonowania rodziny, aktywizowania społeczności do harmonijnej współpracy 
na rzecz rodziny oraz pomocy w prawidłowej opiece i wychowaniu dziecka. Założono, że cel 
główny będzie realizowany w oparciu o cele szczegółowe:  

1. Promowanie wartości rodziny, wspieranie form organizacji wolnego czasu i działania 
edukacyjne służące umacnianiu więzi rodzinnych 

2. Wspieranie funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej 
3. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży 
4. Rozwijanie systemu wsparcia rodziny 
5. Wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny 

 

 

 

 



5 
 

III Realizacja Programu w roku 2019 

Cel 1 szczegółowy 
Promowanie wartości rodziny, wspieranie form organizacji wolnego czasu i działania edukacyjne 

służące umacnianiu więzi rodzinnych 

Zadanie do realizacji: 

Organizowanie różnorodnych form integracji rodzin (festynów, inicjatyw sportowo-
rekreacyjnych, pikników rodzinnych, imprez okolicznościowych) 

Wskaźniki realizacji zadania 

- liczba i rodzaj zorganizowanych w gminie przedsięwzięć na rzecz rodziny 

PP Nr 1 – w 2019 r. zorganizowało 21 imprez, w których uczestniczyły zarówno przedszkolaki, jak 
i członkowie ich rodzin (m. in. 2 ogniska integracyjne. Zabawa karnawałowa, zabawa z okazji 
Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, pasowanie na Przedszkolaka, pasowanie na starszaka, 
spotkanie z Mikołajem, Walentynki, nocka w przedszkolu, wystawa „Dawno, dawno temu”, 
Dzień Matki i Ojca w Centrum Kultury, Dzień Dziecka, udział w IX Rajdzie Turystycznym, udział w 
rajdzie pieszym „Babie Lato”, udział w obchodach 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
wycieczka do kulkolandii w Nysie, wycieczka do KGW w Charbielinie, piknik rodzinny 
„Pożegnanie lata” w Charbielinie, udział w otwarciu praku miejskiego „Ogród zmysłów”, Jasełka 
„Bóg się rodzi”, cykliczne czytanie dzieciom przez rodziców, dziadków w ramach kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom”). 
PP Nr 2 - w 2019 r. zorganizowało 24 imprezy: 2 bale karnawałowe (ok. 190 dzieci i 30 rodziców), 
Dzień Babci i Dziadka (ok. 190 dzieci, 360 babć i 150 rodziców), Święto Rodziny (ogniska, zabawy 
terenowe i integracyjne: 50 dzieci i 90 rodziców, występ artystyczny dzieci dla rodziców – ok. 70 
dzieci i 130 rodziców, wycieczka dzieci wraz z rodzicami – ok. 50 dzieci i 50 rodziców), Pasowanie 
na przedszkolaka – ok. 40 dzieci i 60 rodziców, babć, dziadków, Dni Dziecka – łącznie 3 dni, w 
których wzięło udział po ok. 190 dzieci i ok. 50 rodziców w każdym dniu; pożegnanie 
przedszkolaków – ok. 190 dzieci i 120 rodziców; udział w rajdzie rowerowo pieszym – ok. 60 
dzieci i rodziców. 
PSP Nr 1 – w 2019 r. Szkoła zorganizowała 16 różnych inicjatyw (realizowanych wspólnie lub w 
kilku klasach jednocześnie, lub w różnym terminie): Kiermasz Wielkanocny - uczestnicy: rodzice 
wspólnie z dziećmi i wychowawcami klas przygotowywali ozdoby świąteczne, Kiermasz 
Bożonarodzeniowy  (jak wyżej), Dzień Sportu w klasach 1-3 z udziałem i wsparciem rodziców, 
Festiwal Nauki, Dni Otwarte szkoły (pomoc i wsparcie rodziców przy organizacji), ogniska 
integracyjne  klas I- III (Święto Pieczonego Ziemniaka, ogniska na zakończenie roku szkolnego 
itp.), udział rodziców wraz z dziećmi  i wychowawcami w gminnej imprezie Rajd „Babie Lato” (22 
uczniów), Rajd Pierwszaka, (69 uczniów), zabawa andrzejkowa klas I-III  z udziałem rodziców, 
akademie okolicznościowe z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca, wielka 
uroczystość dla dzieci i rodziców klas pierwszych z okazji „Pasowania na ucznia szkoły”, Projekt 
edukacyjny "Czytam, bo lubię" , w tym akcja "Dorośli czytają dzieciom" z udziałem rodziców i 
osób życia publicznego, spotkania z rodzicami w ramach cyklu  "Zawody naszych rodziców", 
spotkanie  dla rodziców uczniów z dysleksją, akcja „Śniadanie daje moc”- przygotowywanie w 
klasach przez rodziców zdrowych soków, kanapek itp., udział i pomoc rodziców w 
przeprowadzeniu akcji charytatywnych („Świąteczna Paczka”, „Szlachetna Paczka”, „Góra 
grosza”, „Rodacy bohaterom”, „Czary mary okulary” itp.), klasowe spotkania opłatkowe (z 
udziałem rodziców). Rodzice w naszej szkole biorą bardzo aktywny udział we wszelkich 
inicjatywach, wspierają nauczycieli oraz dzieci w organizacji wycieczek, rajdów, zabaw 
karnawałowych itp. 
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PSP Nr 2 – w 2019 r. szkoła zorganizowała 12 rodzajów imprez: Dzień Sportu – festyn – cała 
społeczność szkolna; Festyn z okazji Dnia Patrona Szkoły – cała społeczność szkolna, Dzień Babci 
w klasach 1-3, Wieczór Jasia i Małgosi – podsumowanie programu profilaktycznego „Domowi 
Detektywi” z udziałem dzieci i rodziców, Kiermasz Bożonarodzeniowy – koncert, prezentacje 
artystyczne, degustacja ciast przygotowanych przez rodziców i wystawa prac plastycznych 
wykonanych przez dzieci, Spotkanie świąteczne rodziców i dziadków uczniów klasy Vb, 
prezentacja przedstawienia przygotowanego przez dzieci, udział rodzin w rajdzie pieszym Babie 
Lato w Górach Opawskich, Dzień Otwarty dla rodziców i kandydatów do klasy pierwszej, 
„Powróćmy jak za dawnych lat” - koncert taneczny uczniów dla seniorów z klubu „Wichrowe 
Wzgórze”, Wigilia i Śniadanie Wielkanocne w klasach – wszystkie klasy szkolne, medialne 
pakowanie Szlachetnej Paczki przez uczniów klas 1-3 z udziałem rodziców, „Razem na Święta” - 
akcja charytatywna z udziałem rodziców. 
PSP Nr 3 – w 2019 r. zorganizowała 10 imprez dla społeczności szkolnej (uczniów wraz z rodzi-
cami, rodzinami), oraz dla społeczności lokalnej, m.in. festyn rodzinny dla uczniów szkoły i ich 
rodzin, Dzień Sportu Szkolnego na stadionie miejskim, „Dzień otwartych drzwi szkoły” – insceni-
zacje, pokazy, konkursy zorganizowane dla społeczności miasta, Szkolny kiermasz świąteczny 
(Bożonarodzeniowy), połączony z programem artystycznym dla uczniów szkoły i ich rodzin, „Pa-
sowanie na pierwszoklasistów” – impreza dla uczniów klas I i ich rodziców, Jasełka – otwarty 
występ w Centrum Kultury dla uczniów szkoły, przedszkolaków i rodziców, „Jesienne wypomin-
ki”, otwarty spektakl poetycko-muzyczny w Centrum Kultury, rajd Babie Lato w Górach Opaw-
skich – wspólny festyn rodzinny, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, uroczyste pożegnanie 
uczniów kończących wygasające Gimnazjum Nr 2, 90 uczniów, z udziałem rodziców. 
PSP Bodzanów – w 2019 r. szkoła zorganizowała około 8 imprez i spotkań, angażujących 
zarówno uczniów jaki i ich rodziców (m.in.: Dzień Babci i Dziadka - 128 uczniów i przedszkolaków 
oraz ich dziadkowie, Dzień Mamy i Taty – 127 uczniów i przedszkolaków, Festyn rodzinny – ok. 
200 osób: uczniowie, przedszkolaki, rodzice, społeczność lokalna; Dzień sportu szkolnego – 120 
uczniów i przedszkolaków; Jasełka i szkolna wigilia – społeczność uczniowska, przedszkole, 
rodzice i przedstawiciele społeczności lokalnej ok. 160 osób; Pierwszy Rodzinny Konkurs 
Świąteczny – 40 uczestników; Dyktando rodzinne – 40 uczestników; Dzień przedszkolaka – 
wszystkie przedszkolaki i rodzice) 
PSP Nowy Świętów - w 2019 r. szkoła zorganizowała 11 dużych imprezy okolicznościowych inte-
grujących zarówno rodziny jak i społeczność lokalną: Dzień Babci i Dziadka (szkoła 57 uczniów, 
przedszkole 30 dzieci oraz zaproszeni dziadkowie); Dzień Mamy i Taty (szkoła 57 uczniów, przed-
szkole 32 dzieci oraz zaproszeni rodzice); Festyn rodzinny (w sumie ok 300 osób – uczniowie, 
rodzice, społeczność lokalna); dzień sportu szkolnego (wszyscy uczniowie i dzieci przedszkolne w 
sumie 90); jasełka szkolne (społeczność uczniowska, przedszkole oraz rodzice i przedstawiciele 
społeczności lokalnej- w sumie ok 160 osób); Wiosenny Rajd Pieszy - „Nordic Walking dla każde-
go dla małego i dużego” (ok. 100 uczestników uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele, rodzice, 
społeczność lokalna);projekt „Noc, Zima, Góry 2019” rodzinne wejście na Kopę Biskupią; Warsz-
taty Wielkanocne (uczniowie i rodzice); Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego (uczniowie, rodzice, 
dziadkowie, rodzina); Dyktando rodzinne (40 uczestników); Dzień przedszkolaka (wszystkie 
przedszkolaki oraz rodzice). 
PSP Biskupów – w 2019 r. szkoła zorganizowała 11 rodzajów przedsięwzięć dla rodziny, m.in.  
zabawę karnawałową, Dzień babci i dziadka, turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”- społeczność 
szkoły wraz z mieszkańcami wsi, Dzień rodziny, gra terenowa prowadzona przez gości z Oxfordu i 
spotkanie z absolwentami szkoły, dzień sportu, dzień ziemi, mikołajki, wigilia szkolna, tenisowy 
piątek – rodzinne zajęcia z tenisa stołowego. 
PSP Gierałcice – szkoła posiada tytuł „Szkoła Przyjazna Rodzinie” w związku z realizacją projektu 
edukacyjnego Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Realizacja projektu zobowiązuje 
m. in. do podejmowania inicjatyw na rzecz rodzin, w celu integracji i promowania wartości 
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rodziny. W 2019 r. szkoła zorganizowała: 2 festyny – piknik rodzinny połączony z zabawą i 
zawodami sportowymi dla rodzin (w maju z okazji Dnia Matki i  w czerwcu z okazji Dnia Dziecka) - 
szkoła i oddział przedszkolny, imprezy okolicznościowe (imprezy świąteczne – Jasełka, spotkania 
Wielkanocne, kiermasze, wycieczki szkolne, zabawy karnawałowa). W imprezach brało udział 49 
uczniów i ok. 50 rodziców. 
PSP Markowice, Polski  Świętów, Sucha Kamienica - w 2019 r. szkoła zorganizowała: 2 festyny 
rodzinne, imprezy okolicznościowe (klasowe, dzień kobiet, andrzejki, karnawał). Rodzice 
uczestniczą aktywnie w organizowanych przez szkołę wyjazdach, np. na zawody sportowe, w 
konkursach (np. konkurs czytelniczy). W każdej z imprez brało udział ok. 44 uczniów. 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Głuchołazach – w 2019 r. ZS organizował i współorganizował 7 dużych imprez o 
zasięgu lokalnym, integrujących nie tylko środowisko szkolne, ale również społeczność lokalną, 
m.in. „Zatańcz z nami poloneza”, Europejski Dzień Języków Obcych, Rajd Witamy Wiosnę i Rajd 
Babie Lato w Górach Opawskich (pomoc organizatorom w ramach wolontariatu), Akcja 
Uczniowie Zespołu Szkół Czytają Przedszkolakom, Akcja Jasiek – zbiórka poduszek dla dzieci 
leczonych w szpitalach onkologicznych, Obchody Dnia Książki. 
Parafialny Zespół Caritas – świetlica środowiskowa – prowadziła działalność na rzecz integracji 
rodzin przede wszystkim organizując spotkania okolicznościowe (w 2019 r. zorganizowano 11), 
zorganizowano również wycieczkę integracyjną i piknik rodzinny. 
GŚS przy PKPS w Głuchołazach – w  2019 r. dla podopiecznych świetlicy oraz ich rodzin 
zorganizowano: śniadanie wielkanocne (30 osób), wigilię (30 osób) połączoną ze wspólnym 
kolędowaniem, wizyt Mikołaja, występami zespołu muzycznego z Klubu Seniora „Wichrowe 
Wzgórze”, lekcje pływania  w Ośrodku Ziemowit, wycieczki edukacyjno-kulturowe w ramach 
Akcji Zimowej i Akcji Letniej oraz piknik na zakończenie wakacji (30 osób), cykliczne zajęcia 
kulturalne. 
GOSiR – w 2019 r. 12 z imprez sportowych i turystycznych realizowanych przez GOSiR, 
dedykowana była rodzinom. Wśród nich należy wymienić m.in.: Walentynki – „Lodowisko w 
rytmie DISCO”, Rodzinną Olimpiadę Zimową, Wiosenny spacer z GOSiR, VII Otwarte Mistrzostwa 
Głuchołaz w biegu po schodach „300 schodków”, Festyn Matki i Dziecka - sportowo-rekreacyjny, 
Festyn Ojca i Dziecka – sportowo rekreacyjny, Siatkówka plażowa – amatorski turniej drużyn 
trzyosobowych, zawody pływackie dla dorosłych (2 edycje w czasie wakacji), Festiwal Drużyn – 
festyn rekreacyjny drużyn 5cio osobowych w sportach zespołowych, Rodzinny Spływ Pontonowy 
Przełomem Bardzkim – 32 uczestników, Rodzinne Zawody Pływackie,, Festyn Rekreacyjny 
Pożegnanie Lata – Głuchołaska Złota Mila, Jesienny Spacer z GOSiR. 
W ramach programu „Lato z GOSiR” w poszczególnych imprezach wzięło udział: 32 osoby w 
cyklu wycieczek „turystyka rekreacyjna”, 40 uczestników w animacjach sportowych, ok. 110 
dzieci w „pływackich wtorkach”, 78 uczestników w trójkach plażowych, 36 zawodników w 2 
edycjach „Beach soccer” dla dzieci, 329 zawodników w ramach cyklu „piłkarskie środy”, 49 
uczestników – piłkarskie przedszkole, 60 uczestników w 3 edycjach „czwartki z przygodą”, 64 
uczestników w 4 biwakach z GOSiR. 
 

Zadanie do realizacji: 

Wspieranie rodzin poprzez realizację: 

- Programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+”, 

- rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 

- „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” 

Wskaźniki realizacji zadania: 
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- liczba rodzin w gminie, którym wydano poszczególne karty 

Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” 
- w 2019 r. 46 rodzin złożyło wnioski o wydanie karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla 
Rodziny+”, w tym 9 osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Na terenie gminy mieszka około 250 rodzin z trojgiem i większą liczbą dzieci, które mogą 
korzystać z ulg objętych Programem „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”. Do 31 grudnia 
2019 r. z tego przywileju skorzystało 219 rodzin i 180 osób niepełnosprawnych. Według zasad 
Programu, z kart dla rodziny korzystają także pełnoletnie osoby niepełnosprawne. Program 
uchwalany jest na 2 lata. 
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 
W 2019 r. 63 rodziny złożyły wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny 
„Opolska Karta Rodziny i Seniora” 
W 2019 r. 30 rodzin złożyło wniosek o wydanie „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” 
Gmina Głuchołazy przystąpiła do współpracy przy Opolskiej Karcie Rodziny i Seniora w maju 2014 
r. Na dzień dzisiejszy Gmina Głuchołazy pośredniczyła w wydaniu 445 kart dla swoich 
mieszkańców. 

Zadanie do realizacji: 

Organizowanie konkursów i warsztatów o różnym charakterze, jako inwestycja w rozwój 
zainteresowań dzieci i młodzieży 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba zorganizowanych konkursów i warsztatów, liczba uczestników (dzieci i młodzieży) 

PP Nr 1 – w 2019 r. przedszkole zorganizowało, przeprowadziło lub uczestniczyło w 7 konkursach 
/ warsztatach: chętne przedszkolaki uczestniczyły w konkursie czytelniczym „Motyle książkowe”, 
konkursie plastycznym „Czytaj razem z Misiem” (organizator: Biblioteka Gminna przy Centrum 
Kultury w Głuchołazach, ogólnopolskim konkursie plastycznym „Ozdoba świąteczna (organizator: 
Opolski Kurator Oświaty), 2 grupy przedszkolaków uczestniczyły w Gminnym Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej, 1 grupa przedszkolaków uczestniczyła w konkursie plastycznym „Bezpieczny 
przedszkolak” organizowanym przez KWP w Opolu, 10 przedszkolaków uczestniczyło w 
konkursie plastycznym „Moje miejsce w przyszłości” organizowanym przez CK w Głuchołazach, 
dla rodziców zorganizowano warsztaty: „Profilaktyka logopedyczna dla dzieci w wieku 
przedszkolnym”. 
PP Nr 2 – w 2019 r. przedszkolaki uczestniczyły w festiwalu piosenki dziecięcej – ok. 50 dzieci i 40 
rodziców. 
PSP NR 1 – w 2019 r. w szkole zorganizowano lub przeprowadzono Konkursy, warsztaty oraz 
inne formy zajęć wpływające na rozwój zainteresowań naszych uczniów. Poniżej wymieniono 
niektóre z nich, w liczbie 49: warsztaty cukiernicze kl 1-3 (59 uczniów), warsztaty kulinarne w 
Kole Gospodyń Wiejskich Wilamowice, Charbielin (78 uczniów), warsztaty z trenerem karate – 
klasy 2 (38 uczniów), warsztaty techniczne „Majsterkowo” w Castoramie dla klas 1-3 (98 
uczniów), Turniej szachowy (25 uczniów), Międzyklasowy Konkurs Matematyczny klas 1-3 (28 
uczniów), Szkolna Matematyczna Liga Zadaniowa „PLUS- MINUS” (10 uczniów), Warsztaty 
„Heweliusze nauki” (108 uczniów), warsztaty „Młody naukowiec”- (36 uczniów), konkurs 
czytelniczy „Czytam, bo lubię” (27 uczniów), warsztaty w Bibliotece Miejskiej o różnej tematyce- 
240 uczniów (klasy 1-8), Szkolny Konkurs Recytatorski –„Opowiedział Dzięcioł Sowie” (27 
uczniów), udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr” (10 uczniów), Jesienne 
potyczki matematyczne (14 osób), Szkolny Konkurs „Dzień liczby PI” (ok 200 uczniów), udział w 
konkursie programistycznym INSTALOGIK (8 osób), udział w globalnej inicjatywie CODEWEEK (30 
osób), akcja „Dzień Bezpiecznego Internetu” (389 osób), akcja „Nie hejtuj - jest nas więcej” (45 
osób), Kampania społeczna „Dobrze Cię widzieć” (498 osoby), Święto Pieczonego Ziemniaka 
klasa 3 (45 uczniów), Dzień Europejski konkurs na poster - dla całej szkoły (498 uczniów), szkolny 
konkurs plastyczny „Ozdoba Wielkanocna” (38 uczniów), udział w XX Ogólnopolskim Konkursie 
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Geologiczno-Środowiskowym (część plastyczna – finał 3 uczniów), konkurs plastyczny 
ogólnopolski „Potęga żywiołów Ziemi” (3 uczniów), konkurs plastyczny „Portret nauczyciela” (42 
uczniów), „Najpiękniejszy krajobraz Polski” (28 uczniów), „Czytaj razem z Misiem” (36 uczniów), 
„Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” (59 uczniów), warsztaty i pokaz układania Kostki 
Rubika (46 uczniów), warsztaty robotyczne z ozobotem (17 uczniów), zajęcia sportowe 
Lekkoatletyka dla każdego (52 osoby), zajęcia gimnastyki korekcyjnej (20 osób), warsztaty 
teatralne (10 uczniów), warsztaty dziennikarskiez dziennikarzem Radia Opole (5 uczniów), 
konkurs projektowy „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…” (30 uczniów), konkurs recytatorski 
„Poezja jesienią” (15 uczniów), konkurs literacki „SMS- Poezja i proza na 160 znaków” (1 
uczennica), Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez PSP nr 1 (28 uczniów), 
spotkania z  osobą dorosłą z dysleksją (naszym absolwentem, doktorantem historii sztuki) w 
ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem „Motywacja w dysleksji. 
Nasze mocne strony” (43 uczniów), ćwiczenia z zakresu ewakuacji szkoły - alarm 
przeciwpożarowy (cała szkoła), warsztaty z zakresu pierwszej pomocy prowadzone przez 
ratowników medycznych, zajęcia chóru szkolnego, XVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej, Udział 
chóru w konkursie chórów Regionu Opolskiego Projektu „Śpiewająca Polska 2019”, Brązowe 
Pasmo - Głogówek 1 czerwca 2019, całodniowe warsztaty muzyczne dla chórzystów i 
instrumentalistów w ośrodku Skowronek (35 osób), Koło Recytatorskie – praca z uczniem 
zdolnym deklamatorsko, wycieczki dydaktyczne z j. polskiego (celem jest szerzenie kultury słowa 
- wizyty w teatrze), eventy lekkoatletyczne, „Mikołajkowe ściganie”, „Mały olimpijczyk”, "Nauka 
pływania połączona z elementami gimnastyki korekcyjnej”- zajęcia dla klasy IV, warsztaty 
taneczne - nauka tańców na przerwach szkolnych, liczne przedmiotowe koła zainteresowań 
(informatyczne, robotyczne, programistyczne, techniczne, matematyczne, polonistyczne, 
historyczne, językowe, plastyczne, sportowe). Poza inicjatywami organizowanymi w szkole 
uczniowie PSP nr 1 aktywnie uczestniczą we wszelkich konkursach, warsztatach organizowanych 
przez instytucje zewnętrzne (Centrum Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka, Radio Opole, Teatr 
Lalki i Aktora, Uniwersytet Wrocławski itp.). 
PSP Nr 2 – w 2019 r. szkoła organizowała lub wzięła udział w 23 konkursach i warsztatach, m.in. 
w zakresie: przegląd filmowy „Magia Świąt” - 19 uczniów, przegląd talentów „Talentomania” - 
220 uczniów, szkolny konkurs pięknego czytania – 15 uczniów, „Wielka Liga Czytelników” - 
konkurs czytelniczy – 5 uczniów, 2 szkolne konkursy recytatorskie – 17 uczniów, konkurs piosenki 
obcojęzycznej – 16 uczniów, Szkolny Turniej Tenisa Stołowego, Konkurs na film „Moja eko 
szkoła” - 12 uczniów, udział w konkursie „uDOSTĘPniacze” - konkurs filmowy na film nt. 
Dostępności oraz zaspokajania potrzeb niepełnosprawnych – 10 uczniów, konkurs filmowy „Oko 
Kalejdoskopu” - 8 uczniów, Dzień Kropki święto pomysłowości i kreatywności – 220 uczniów, 
Dzień Życzliwości – 220 uczniów, konkurs kolęd i pastorałek – 16 uczniów, warsztaty animacji 
poklatkowej – 15 uczniów (3 warsztaty), Noce filmowe w szkole – 24 uczniów, 2 noce, 2 konkursy 
plastyczne „Pomaganie jest fajne” - 45 uczniów, „Przerwa na czytanie” - rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych, konkurs plastyczny „Nałogi, złodziej wolności” - 36 uczniów, 
filmowa gra terenowa „Szlakiem Głuchołaz” - 45 uczniów szkoły i około 40 uczniów szkoły w 
Staniszewie, projekt wokalno-taneczny „Powróćmy jak za dawnych lat” - 25 uczniów, Akademia 
Narciarska Dwójki – 17 uczniów, Akademia Tenisowa Dwójki – Turniej Tenisa Ziemnego – 12 
uczniów, Czwartki Lekkoatletyczne – 14 uczniów. 
PSP Nr 3 – w 2019 r. szkoła zorganizowała lub przeprowadziła 27 konkursów i warsztatów, np. 
„Jestem mały Opolanin” – warsztaty i wycieczki edukacyjne do Opola – klasy I-VI (ok. 100 
uczniów), warsztaty dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych (bezpieczeństwo 
w górach i na lodowisku), prowadzone przez ratownika WOPR, podsumowanie sezonu turystycz-
nego, „Ktukol”, 53 uczniów, realizacja projektu „Pomysłowy rok”, 66 uczniów, Warsztaty pierni-
karskie w Charbielinie – klasy I-III (80 uczniów), realizacja projektu „Uczymy dzieci programować” 
(19 uczniów), Warsztaty kulinarne – „Dzień Dyni” – klasy I-III (ok. 90 uczniów), udział w konkur-
sach recytatorskich – uczniowie z różnych klas, ok. 20 uczniów, udział w gminnym konkursie pla-
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stycznym w Centrum Kultury, z okazji 70-lecia działalności, „Moje miejsce. Przesłanie dla przy-
szłych pokoleń”, 45 uczniów, udział w gminnym „Konkursie pięknego czytania” – eliminacje kla-
sowe – ok. 100 uczniów, etap szkolny – 20 uczniów, warsztaty „Lekturki spod chmurki”, 31 
uczniów, Dzień Pluszowego Misia, 90 uczniów, udział w Programie profilaktyki nadwagi i otyłości, 
„Wysportowany i zdrowy”, kl. I – III, ok. 80 uczniów, program „Śniadanie daje moc”, 93 uczniów, 
udział w konkursie „Świąteczne gwiazdkopisanie”, 5 uczniów, udział w konkursie „Olimpusek” z 
języka angielskiego, 12 uczniów, Szkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły, 40 
uczniów, Turniej Szachowy „Zostań szachowym mistrzem” w Niemysłowicach, 6 uczniów, nauka 
jazdy na łyżwach (lodowisko Orlik), 48 uczniów, udział w lekcji na temat gadów, prowadzonej 
przez hodowcę z Krakowa, poznanie fauny i flory w Arboretum w Wojsławicach, 85 uczniów, 
Międzynarodowy Dzień Orderu Uśmiechu (Centrum Kultury), 60 uczniów, „Święto kreatywnych 
działań uczniowskich – Dzień Kropki”, 85 uczniów, zajęcia z trenerem – Sztuczna Inteligencja – 
roboty Dash i in., 36 uczniów, Godzina Kodowania i Tydzień Kodowania – cała szkoła, Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia – całość szkoły, udział w konkursach matematycznych: „Alfik” (55 
uczniów), „Kangur matematyczny” (54 uczniów), „Mat” (43 uczniów). 
PSP Bodzanów - w 2019 r. szkoła zorganizowała lub przeprowadziła 31 konkursów, warsztatów i 
zajęć m.in.: warsztaty kulinarne (40 uczniów), warsztaty wielkanocne – malowanie pisanek (60 
uczniów), projekt ekologiczny „Ziemia naszym wspólnym dobrem” (40 uczniów), konkurs 
plastyczny - „Śmieci mniej – ziemi lżej” (68 uczniów), konkurs ekologiczny „Ekoludek” (68 
uczniów), projekt „Przy granicy mieszkamy, wkrótce się spotkamy” (68 uczniów) – udział w 
wycieczce do Mosznej (Mikołajki), Zieleńca (narty) oraz wyjścia integracyjnego na Pradziada w 
Republice Czeskiej,  Wielka liga czytelników (68 uczniów), udział w akcji pisania kartek 
świątecznych (68 uczniów), konkurs z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (68 
uczniów), Noc z Harrym Potterem (68 uczniów), zbiórka żywności dla potrzebujących w ramach 
akcji MEN: Razem na święta (68 uczniów oraz rodzice), udział w akcji MEN „Szkoła pamięta” (68 
uczniów), współpraca z EDU NECT (68 uczniów), wspólne śpiewanie hymnu (130 uczestników), 
akcja „Góra grosza” (136 uczestników), szkolny dzień tabliczki mnożenia (68 uczniów), realizacja 
projektu „Sztuczna inteligencja II” (22 uczniów), warsztaty filmoteki szkolnej (10 uczniów), udział 
uczniów w spektaklach teatralnych w CUK „Zemsta”, konkurs bożonarodzeniowy „Świąteczna 
bombka” (68 uczniów), lekcja biblioteczna (15 uczniów), pieczenie pierników w Muzeum Ziemi 
Prudnickiej (47 uczniów), warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwo na drodze 
(136 uczestników uczniów i przedszkolaków, udział we wszystkich miejsko-gminnych zawodach 
sportowych, udział uczniów w 6 konkursach przedmiotowych, udział uczniów w EUROWEEK (12 
uczniów), dzień dziecka (130 uczestników szkoły i przedszkola), spotkanie z policjantem (130 
uczestników szkoły i przedszkola), spotkanie z kolejarzem (60 przedszkolaków), spotkanie ze 
strażakami PSP w Głuchołazach (30 przedszkolaków), „Akademia Bezpiecznego Puchatka” (68 
przedszkolaków), udział przedszkolaków w przedstawieniach teatralnych. 
PSP Nowy Świętów - w 2019 r. szkoła zorganizowała lub przeprowadziła 30 konkursów, 
warsztatów i zajęć np. Wiosenny Talent show (57 uczniów); dzień zdrowej żywności (57 
uczniów); zajęcia warsztatowe „Podstępne WZW” w ramach „Żółtego tygodnia” (57 uczniów); 
uczniowie wzięli udział we wspólnym czytaniu książek z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 
(12 uczniów); warsztaty rękodzieła, przygotowywanie upominków dla babci i dziadka (30 
uczniów); warsztaty wielkanocne - ozdoby na świąteczny stół (30 przedszkolaków); warsztaty 
zdobienia jaj wielkanocnych (20 uczniów); wielka liga czytelników (2 uczniów); wspólne 
śpiewanie hymnu (90 uczestników); akcja „Góra grosza” (90 uczestników); realizacja projektu 
„Sztuczna inteligencja II” (23 uczniów);  realizacja projektu „Fascynujący świat nauki i 
technologii” (60 uczniów); realizacja projektu „Odkrywcy sekretów nauki” (58 uczniów); 
realizacja projektu „pomocnicy Św. Mikołaja” (57 uczniów); Biała zima Bezpieczne  i aktywne 
ferie połączone z wyjazdami na lodowisko (25 uczniów); realizacja projektu „Mali odkrywcy” (30 
przedszkolaki); kiermasz świąteczny (40 uczestników); wycieczka do Głuchołaz, zwiedzanie 
Miasta Orderu Uśmiechu (10 uczniów); konkurs „Najciekawszy list do Świętego Mikołaja w 
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języku angielskim ” (10 uczniów); lekcja biblioteczna (15 uczniów); Udział we wszystkich miejsko 
gminnych  zawodach sportowych wg kalendarza imprez sportowych GSZS; udział uczniów w 6 
konkursach przedmiotowych; udział uczniów w EUROWEEK (20 uczestników); Dzień dziecka z 
przedstawieniem „Pinokio” zorganizowanym przez uczniów klasy 4 (90 uczestników szkoły i 
przedszkola); spotkanie z policjantem (ok 90  uczestników szkoły i przedszkola); spotkanie z 
dietetykiem (30 przedszkolaków); Dzień Kobiet w przedszkolu; spotkanie ze strażakami w PSP w 
Głuchołazach (30 przedszkolaków); „Akademia Bezpiecznego Puchatka” ( 6 uczniów ); 
„Kubusiowi przyjaciele Natury” (6 uczniów); udział przedszkolaków w  przedstawieniach 
teatralnych: „Bajki Braci Grimm” 
PSP Biskupów – szkoła w 2019 r. przeprowadziła 3 konkursy, uczniowie wzięli też udział w 
konkursach i warsztatach organizowanych przez inne jednostki, m.in. gminny Konkurs Pięknego 
Czytania, powiatowy Konkurs Pięknego Czytania, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Festiwal 
Piosenki Dziecięcej w Głuchołazach, warsztaty „Odkryj Polaka” z gośćmi z Oxfordu, warsztaty 
psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego, udział w internetowych konkursach 
EduNect, konkurs matematyczny „Wartość dodana” - Fundacja Szkoła z Klasą, warsztaty 
informatyczne – Scratch-day, Superkoderzy, konkurs matematyczny – Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia (łącznie 67 uczniów). 
PSP Gierałcice – w 2019 r. szkoła zrealizowała 2 konkursy tematyczne i edukacyjne tematyce 
żywieniowej dla uczniów i rodziców ( Śniadanie daje moc, Kubusiowi Przyjaciele), w których 
wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły – 48 osób. 
PSP Markowice, Polski  Świętów, Sucha Kamienica – szkoła w 2019 r. przeprowadziła konkurs 
czytelniczy. Wzięło w nim udział 44 uczniów. 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Głuchołazach – w 2019 r. przeprowadzono 7 konkursów i warsztatów w 
ramach rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży (m.in. Poznań Game Arena 2019 – udział 
uczniów w Międzynarodowych Targach Poznańskich – 45 osób,  „Matematyka bez granic” - - 49 
uczniów klas pierwszych, Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – 9 uczniów, 
Kurs Kelnerski – warsztaty, „Młodzież powinna zawalczyć o siebie” - udział w projekcie 
związanym z planowaniem kariery zawodowej „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku 
Pracy” - wszyscy chętni uczniowie, wycieczka poglądowa do Centrum Logistycznego Amazon – 33 
uczniów, spotkanie uczniów klas 4 technikum z policjantami – Postępowanie Do Służby w 
Policji”. 
Parafialny Zespół Caritas – świetlica środowiskowa–w 2019 r. świetlica zorganizowała i 
przeprowadziła 24 konkursy (plastyczne, muzyczne i sportowe), w których wzięło udział średnio 
24/26 uczestników. 
GŚS przy PKPS w Głuchołazach – w 2019 r. podopieczni placówki brali udział w organizowanych 
przez pracowników świetlicy konkursach i warsztatach: Bezpieczne Ferie Zimowe, Bezpieczne 
wakacje w górach i nad morzem, Warsztaty plastyczne, Warsztaty kulinarne, Warsztaty 
ekologiczne, Warsztaty w planetarium, Warsztaty biologiczne Labiq. W zajęciach brały udział 
dzieci uczęszczające do placówki (28 osób). 
GOSiR – w czasie roku szkolnego jest organizatorem zajęć i turniejów piłki nożnej dla dzieci 
(halowej, stadionowej i Orlika). W czasie ferii zimowych i wakacji wychodzi z bogatą ofertą zajęć 
sportowych zarówno mających na celu nabywanie nowych umiejętności. W 2019 r. GOSiR 
kontynuował program darmowego dostępu do lodowiska dla dzieci ze szkół Gminy Głuchołazy 
(od pierwszej dekady grudnia 2018 do trzeciej dekady lutego 2019 korzystało z oferty średnio 
320 dzieci tygodniowo). W sumie w ramach wszystkich akcji zorganizowano i przeprowadzono 
ok. 50 rodzajów zawodów, treningów, warsztatów sportowych 
 

 

Dane zawarte powyżej dowodzą, iż w 2019 r. w gminie zorganizowano ponad 250 różnych 
imprez i działań na rzecz integracji rodziny. Działania te realizowane są przede wszystkim 
przez przedszkola, szkoły (gminne i stowarzyszeniowe), świetlice – socjoterapeutyczną 
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i środowiskową, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Organizowane festyny, pikniki, 
spotkania okolicznościowe, mobilizujące do udziału całe rodziny lub poszczególnych 
ich członków, pozytywnie wpływają na świadomość wartości więzi rodzinnych, integrację 
rodzin oraz poprawę stylu ich życia. Promowanie prawidłowych wzorców rodziny, 
organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i rodzin, 
wpływa na minimalizowanie obszarów wykluczenia społecznego oraz ograniczanie wpływu 
ewentualnych negatywnych wzorców środowiska. Działania te wpływają również 
na budowanie małych społeczności lokalnych: przedszkola, szkoły, sołectwa oraz gminy, 
poczucia wspólnoty zarówno rodziny jak i społeczności. Placówki, mając na uwadze również 
jak ważne jest inwestowanie w rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz wspieranie 
rozwoju ich potencjałów, zorganizowały w 2019 r. szereg warsztatów tematycznych, zajęć 
dodatkowych, konkursów przedmiotowych, artystycznych, zawodów sportowych itd.  

W celu wspierania rodzin wielodzietnych (3+), gmina realizuje własny program 
„Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny +”. W ramach Programu rodziny, osoby 
z niepełnosprawnymi podopiecznymi (dziećmi i dorosłymi) oraz dorosłe osoby 
niepełnosprawne otrzymują karty, które uprawniają do ulg w korzystaniu z oferty gminnych 
placówek (np. bilety wstępów) oraz ulg w prywatnych sklepach i punktach usługowych, 
z którymi nawiązano współpracę. 

Gmina Głuchołazy inwestuje również w rozwój infrastruktury na rzecz wspierania 
zainteresowań dzieci i młodzieży, rozwoju ich pasji i zagospodarowania wolnego czasu: 
w 2019 r. został oddany do użytku park z elementami małej architektury zaprojektowany dla 
wielopokoleniowych rodzin i nie tylko. Dla dzieci w wieku od 3 do 14 roku życia 
przygotowany został plac zabaw z atrakcyjnymi urządzeniami stałymi do bezpiecznej zabawy 
najmłodszych pod nadzorem osób dorosłych. Dla starszych pokoleń zostały zainstalowane 
m. in. stoły do rozgrywek szachowych czy specjalnie przystosowany plac do gry w bule wraz 
z tablicą zawierającą zasady gry. W parku znajdują się również tablice informacyjne opisujące 
w czterech językach historię miejsca, na którym usytuowano park historię samego m iasta 
oraz informacje o ziołach, które zasadzono w  drewnianych skrzyniach na terenie parku i ich 
wykorzystaniu. W ramach "Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach" 
gmina Głuchołazy oddała do użytku kolejne inwestycje związane zarówno z rozwojem 
infrastruktury turystycznej, jak i jednocześnie miejsca przyjaznego mieszkańcom: rodzinom, 
seniorom: dokonano rewitalizacji terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem 
„Leśna”, Górnego Stawu - przywrócenie stanu sprzed 1945 roku oraz modernizac ja 
amfiteatru leśnego „Muszla Leśna”. Dzięki pozyskanym funduszom wykonano również 
remont konserwatorski kapliczek Drogi Krzyżowej na zboczu Góry Parkowej. W części 
spacerowej tuż za Muszlą Leśną powstały alejki spacerowe z elementami małej architektury, 
placem zabaw oraz ścieżka zmysłów biegnąca od Górnego stawu w kierunku Muszli Leśnej.   
W gminie funkcjonuje również bezpłatna komunikacja miejska, która powstała głównie 
z myślą o rodzinach oraz osobach starszych. 

Należy zwrócić uwagę, że również wśród pomysłów na projekty dofinansowywane w ramach 
budżetu obywatelskiego w gminie dominują te, które są ukierunkowane na organizację 
inicjatyw na rzecz rodziny, rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży oraz rozwój 
infrastruktury na rzecz lokalnej społeczności (zatem m. in. rodzin), np.: Gminny Dzień 
Dziecka, budowa siłowni zewnętrznej przy PSP w Bodzanowie, budowa zadaszenia przy 
świetlicy przy boisku sportowym w Nowym Świętowie. 
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Cel 2 szczegółowy 
Wspieranie funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej 

Zadania do realizacji: 

Bieżąca analiza sytuacji rodzin korzystających ze wsparcia OPS w Głuchołazach 

Wskaźniki realizacji zadań: 

- liczba rodzin i dzieci w rodzinach 
objętych monitoringiem sytuacji 
bytowej, 

179 rodzin 
264 dzieci 

- liczba rodzin uwikłanych w problem 
przemocy, uzależnienia 

74 

Zadania do realizacji: 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci i rodzin 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba i formy udzielonej pomocy 
materialnej i rzeczowej, 

- zasiłek stały – 22 osób w rodzinach z dziećmi 
- zasiłek okresowy – 115 rodziny 
- zasiłek celowy – 133 rodzin 
- zasiłek celowy na żywność – 167 rodzin (w tym 
posiłki) 
- posiłek dla dzieci – 157 dzieci 
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi – 39 rodzin 

- wysokość świadczeń oraz liczba 
rodzin i dzieci w rodzinach objętych 
świadczeniami pomocy społecznej, 

Liczba rodzin i dzieci w rodzinach: 179 rodzin, 264 
dzieci 
Wysokość świadczeń: 
- zasiłek celowy dla rodziny z dziećmi się (do 
ukończenia szkoły średniej) – od 80,00 zł do 120,00 zł; 
- zasiłek celowy na żywność, wypłacany co miesiąc (na 
wniosek) z programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” rodzinie, w której jest dziecko, lub dziecko 
będące uczniem (do ukończenia szkoły średniej, 
również policealnej) – 100,00 zł miesięcznie; 
- specjalny zasiłek celowy –w kwocie 
nieprzekraczającej odpowiednio kwoty kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 
rodziny; 
- zasiłek okresowy uzależniony od dochodu rodziny z 
miesiąca poprzedzającego wniosek o pomoc, przy 
czym nieprzekraczalne kryterium dochodowe wynosi 
528,00 zł na osobę w rodzinie; 
- Zasiłek stały wypłacany z tytułu orzeczenia o 
znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności 
oraz orzeczonej przez ZUS całkowitej niezdolności do 
pracy lub całkowitej niezdolności do pracy i 
samodzielnej egzystencji. Wysokość uzależniona - jak 
w zasiłku okresowym - od dochodu na osobę w 
rodzinie. Kryterium dochodowe: 528,00 zł. Zasiłek stały 
przysługuje tylko osobie, która posiada orzeczenie, nie 
całej rodzinie. 

- wysokość świadczeń oraz liczba 
rodzin i dzieci w rodzinach objętych 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami otrzymywało 531 
rodzin, w tym: 
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świadczeniami związanymi 
z rodzicielstwem (św. rodzinne, św. 
wychowawcze) i alimentacyjnymi, ilość 
wypłaconych świadczeń 

na jedno dziecko - 299 
na dwoje dzieci - 54 
na troje dzieci - 152 
na czworo dzieci i więcej - 26 
Wysokość świadczeń: 
zasiłek – 95,00 zł, 124,00 zł, 135,00 zł 
dodatki: 
- urodzenie dziecka – 1000,00 zł – 69 świadczeń 
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie – 187 
świadczeń 
- samotne wychowywanie dziecka – 193 zł (nie więcej 
niż 386 zł na wszystkie dzieci), 273 zł – dziecko 
niepełnosprawne (nie więcej niż 546 zł na wszystkie 
dzieci)- 740 świadczeń 
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 
zł – 1406 świadczeń 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
do 5 lat – 90 zł; 5 do 24 lat – 110 zł – 1054 świadczenia 
- rozpoczęcie roku szkolnego – 100,00 zł –1170 dzieci 
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania- 69,00 zł, 113,00 zł – 1136 świadczenia 
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka – 1000,00 zł -142 rodziny / dzieci 
3. świadczenie rodzicielskie – 1000,00 zł miesięcznie 
przez 52 tygodnie - 600 świadczeń 
4. świadczenie wychowawcze – 500,00 zł na dziecko -
2337 rodzin 
5. „Dobry Start” – 300,00 zł jednorazowo –2200 – 
liczba wypłaconych świadczeń (tzn. liczba 
uprawnionych dzieci) 
6. świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł jednorazowo 
–0 świadczeń 
7. świadczenie z funduszu alimentacyjnego – w 
zależności od wysokości zasądzonych alimentów, nie 
więcej niż 500,00 zł na dziecko - 154 rodziny, 210 osób 
uprawnionych (dzieci) 

- liczba dzieci, którym przyznane 
zostało świadczenie w formie ciepłego 
posiłku, 

157 dzieci 

- liczba rodzin i dzieci w rodzinach 
skierowanych do udzielenia pomocy 
rzeczowej (FEAD, świąteczna paczka), 

96 rodzin,  356 osób w rodzinach 

Zadanie do realizacji: 

Aktywizacja społeczna i zawodowa rodzin 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba osób/rodzin ze środowisk 
zagrożonych uzależnieniami, 
przemocą, motywowanych do podjęcia 
terapii, 

31 rodzin, w których wychowuje się 48 dzieci, łącznie 
99 osób w rodzinach 

- liczba rodzin z dziećmi objętych pracą 15 rodzin 
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socjalną, 

- formy działań aktywizujących i liczba 
rodzin nimi objętych, 

31 rodzin objętych aktywizacją zawodową 
15 rodziny objętych aktywizacją społeczną 

- liczba osób objętych kontraktem 
socjalnym, 

11 osób w rodzinach 

Zadanie do realizacji: 

Zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie 

Wskaźniki: 

- liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach, 
objętych działaniami Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
/ grup roboczych 

74 rodziny, w tym 170 osób dorosłych, w rodzinach 
wychowuje się 164 dzieci; 
powołano 56 grup roboczych, które odbyły 421 
spotkań 

- liczba uruchomionych procedur 
„Niebieskie Karty”, 

69 procedur w 56 rodzinach w 2019 r. 

- liczba dzieci w rodzinach objętych 
procedurą „Niebieskie Karty” 

164 

Zadanie do realizacji: 

Zapewnienie dostępu do lokali socjalnych i komunalnych rodzin zagrożonych eksmisją 

Wskaźniki realizacji zadań: 

- liczba rodzin, które otrzymały 
przydział lokalu socjalnego, 

- 14 rodzin z dziećmi otrzymało mieszkanie socjalne 
 

- liczba rodzin, które otrzymały 
przydział lokalu komunalnego, 

- 12 rodzin z dziećmi otrzymało mieszkania komunalne 

Zadanie do realizacji: 

Zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

Wskaźniki:  

- liczba dzieci zabezpieczonych w 
pieczy zastępczej w związku z 
przemocą rodzinie, 
 
- liczba dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej, 
 
- liczba dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej, 
 
- wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na pobyt dzieci w 
pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo 
wychowawcze i rodziny zastępcze) 
 

 0 w 2019 r. 
 
 
 
3 w 2019 r. 
 
 
47 dzieci 
 
 
340 075,56 zł 

Zadanie do realizacji 

Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego 

Wskaźniki 

- liczba i rodzaj miejsc poradnictwa 
specjalistycznego, 
- liczba osób/rodzin korzystających z 
usług specjalistów, 
- formy przekazu informujące o 
miejscach pomocy 

- 3 (OPS, Punkt Konsultacyjny, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna) 
- 119 (na podst. art. 46 ustawy o pomocy społecznej), 
45 w Punkcie Konsultacyjnym 
- bezpośrednio placówki oświatowe, strony 
internetowe szkół, OPS 
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W ramach realizacji Programu OPS wspiera również funkcjonowanie rodziny w sferze 
socjalno-bytowej. Wskaźniki realizacji poszczególnych zadań Programu pokazują, iż w całym 
2019 r. z różnych form pomocy i wsparcia skorzystało łącznie 179 rodzin z dziećmi (w 2018 r. 
– 167 rodziny), w których wychowywało się 264 dzieci (w 2018 r. – 277). Wskaźniki te 
utrzymują się zatem na podobnym poziomie. Wszystkie rodziny, mające trudności 
w zaspokajaniu potrzeb finansowych, są na bieżąco monitorowane przez pracowników 
socjalnych w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej według warunków 
określonych ustawą o pomocy społecznej oraz wspierane w nabywaniu umiejętności 
maksymalnego wykorzystania własnych zasobów i możliwości. Dzięki realizacji projektu 
„Skuteczna pomoc społeczna – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS 
w Głuchołazach”, wyodrębniony został Zespół Pracy Socjalnej, którego zadaniem jest między 
innymi kompleksowa diagnoza sytuacji rodzin i praca socjalna, która doprowadzi do sytuacji, 
w której rodziny uniezależnią się od pomocy społecznej. Należy przyznać, iż dużym 
wsparciem realizacji tego celu jest szeroki wachlarz świadczeń, przysługujących z tytułu 
rodzicielstwa, częściowo uniezależnionych od dochodu rodziny (np. świadczenie 
rodzicielskie, świadczenie Dobry Start, świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci), 
ale również świadczenia przyznawane w przypadku spełniania określonych kryteriów 
dochodowych (np. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami). Analizując liczbę rodzin 
korzystających z pomocy finansowej OPS, od kilku lat obserwuje się tendencję spadkową, 
choć w roku 2019 tylko nieznacznie.  

Z danych OPS wynika jednak, że z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na różnego rodzaju 
usługi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2019 r. 
ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 
39 rodzin (39 dzieci), podczas gdy w 2018 r. 22 rodziny. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
to „usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie 
specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, 
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym”.  

Kolejnym ważnym zadaniem w realizacji celu wspierania rodzin w sferze socjalno -bytowej 
jest prowadzenie wobec klientów aktywizacji zawodowej. Działania na rzecz podjęcia za-
trudnienia przez członka rodziny prowadzone są przez pracowników socjalnych we współ-
pracy z doradcami z PUP w Nysie, ze spółdzielnią socjalną „Parasol” z Nysy, Centralnym In-
stytutem Ochrony Pracy, który realizował projekt we współpracy z ZUS i PFRON, Stowarzy-
szeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”, Stowa-
rzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki, Opolską Agencją Pracy Fundacji Partycypacji 
Społecznej PROFESJA, Akademią Biznesu w Warszawie w współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Słoneczna dolina”, „Instytutem Badawczo - Szkoleniowy” w Olsztynie. Dzięki tej współpracy 
klienci kwalifikowani są m.in. do prac społecznie użytecznych, do reintegracji społecznej 
i zawodowej w ramach centrum integracji społecznej, a także do udziału w kursach podno-
szących kwalifikacje, szkoleniach i stażach, co  zwiększa ich możliwości i szanse na rynku pra-
cy. Należy również zwrócić uwagę, iż zmianom ulega sam rynek pracy, wzrasta liczba ofert 
i maleje liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dlatego OPS podejmuje działa-
nia silnie ukierunkowane na motywowanie podopiecznych (również tych długotrwale bezro-
botnych) do podejmowanie wysiłków w celu aktywności zawodowej.  W tym miejscu podkre-
ślić należy, iż projekt "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień or-
ganizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" zaczyna przynosić planowane 
efekty, gdyż dzięki specjalizacji działów pomocy społecznej wzrasta liczba rodzin objętych 
pracą z naciskiem na konkretny cel, np. w 2019 r. 31 rodzin (99 osób w rodzinach, w tym 
48 dzieci) było objętych aktywizacją społeczną i zawodową przez zespół pracy socjalnej 
(w roku 2018 było odpowiednio: 19 rodzin, 21 dzieci łącznie 68 osób w rodzinach ). 
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W ramach swoich działań wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, gmina realizuje zadania m.in. budowy systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie (tzn. tworzy Zespół Interdyscyplinarny składający się z przedstawicieli instytucji 
i służb wskazanych w ustawie, mający na celu m.in. realizację procedury „Niebieska Karta” 
oraz pracę z rodzinami, w których dochodzi do przemocy). Jednym z ważnych elementów 
systemu jest OPS oraz pracownicy socjalni, którzy z racji swoich uprawnień i kompetencji 
są obligatoryjnie powoływani do grup roboczych, pracujących z konkretnymi rodzinami, 
w których wystąpiła przemoc. Według danych OPS jako administratora Zespołu 
Interdyscyplinarnego w 2019 r. prowadzono pracę z 74 rodzinami w ramach procedury 
„Niebieska Karta”, w których łącznie wychowywało się 164 dzieci, w samym 2019 r. wszczęto 
nowe procedury w 56 rodzinach. W rodzinach, w których dochodzi przemocy nieuniknione 
jest pojawienie się trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec 
dzieci, w związku z czym pracownicy socjalni zobligowani są prowadzić pracę z rodziną.  
Ponadto zobligowani są również do współpracy z przedstawicielami innych instytucji 
(służby zdrowia, oświaty – tu: jednostki właściwe, do których uczęszcza dziecko) w celu 
zapewnienia w jak najwyższym stopniu bezpieczeństwa i pomocy dziecku. Pracownicy 
socjalni nie prowadzą bezpośrednio pracy z dzieckiem z rodziny, w której zachodzi 
podejrzenie występowania przemocy, ale zobligowani są informować rodzica 
o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej 
i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących 
specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w  rodzinie. 

Jednym z celów stawianych do osiągnięcia rodzinom w procesie dążenia do usamodzielnienia 
jest podjęcie starań o otrzymanie mieszkania z gminnych zasobów mieszkań komunalnych 
i socjalnych. Rodziny monitorowane są również i motywowane do ponoszenia regularnych 
opłat związanych z wynajmem, a w przypadku posiadania zaległości (za czynsz, media), 
do podejmowania działań w celu spłaty długów i zapobiegania w przyszłości takim sytuacjom 
(podjęcie współpracy i uzgodnień z zarządcą w sprawie uregulowania długów, wnioskowanie 
o dodatek mieszkaniowy, energetyczny). 

Do zadań własnych gminy należy również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym. W 2019 r. w pieczy zastępczej lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
umieszczonych zostało 3, a przebywało łącznie 47 dzieci. W związku z tym gmina poniosła 
wydatki w wysokości 340 075,56 zł (226 242,99 zł – współfinansowanie pobytu dzieci 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 113 832,57 zł współfinansowanie pobytu dzieci 
w rodzinach zastępczych). 

 

Cel 3 szczegółowy: 
Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży 

Zadania do realizacji: 

Prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Wskaźniki  realizacji zadania: 

- liczba zorganizowanych programów profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, 
- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach 

PP Nr 1: w 2019 r. 3 grupy przedszkolne brały udział w akcji profilaktycznej „Przedszkolak ratuje” 
PP Nr 2: programy edukacyjne i profilaktyczne w 2019 r. prowadzone były w oparciu o „Program 
wychowawczy i profilaktyczny PP Nr 2 w Głuchołazach”: spotkania z policjantem (8spotkań, ok. 
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190 dzieci), spotkania z ratownikiem medycznym (4 spotkania, ok. 100 dzieci), spotkania ze 
strażakami (4 spotkania, ok. 100 dzieci) – 190 dzieci rocznie. Ponadto edukowani są również 
rodzice: dla 8 grup, łącznie ok. 100 rodziców wygłoszono referaty związane z rodzicielstwem: 
Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych, Rozwój dziecka 3, 4, 5 letniego, Co trzeba 
wiedzieć o 6 latku?. Podnoszone są również kompetencje i wiedza specjalistyczna nauczycieli: 16 
nauczycieli wzięło udział w szkoleniu Integracja sensoryczna. 
PSP Nr 1: Programy edukacyjne, zajęcia profilaktyczne zorganizowane na terenie szkoły  w 2019 
r. (w liczbie 22): spotkania z policjantem w zakresie „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, 
„Bezpieczne ferie” (498 uczniów) „Bezpieczny Maluch”- warsztaty oraz happening 
zorganizowany przez klasy drugie dla klas pierwszych (69 uczniów), Akademia Bezpiecznego 
Puchatka- klasy 1- 68 uczniów „Smaki jesieni”- projekt edukacyjny (66 uczniów), „Moja mała 
ojczyzna”- projekt edukacyjny klas 1-3- (126 uczniów), Ogólnopolski program edukacyjny 
„Trzymaj formę” (198 uczniów), Ogólnopolski program „Nie- nowotworom u dzieci” – klasy 4 (36  
uczniów), Bieg po zdrowie- profilaktyka antytytoniowa- klasy 4 (36 uczniów), zajęcia na temat 
„Fonoholizmu”, „Tolerancji i szacunku”, – klasy 1-8, Projekt w ramach doradztwa zawodowego 
„Zawody naszych rodziców” klasy 1-3- zawód leśniczego, nauczyciela, żołnierza, policjanta, 
weterynarz  itp – (24 uczniów), Projekt edukacyjny w klasie 2c- „Klasowa Książka Kucharska” (24 
uczniów), Program Edukacyjny „Wartość dodana- matematyka jest wszędzie”, w ramach którego 
dzieci realizowały projekty związane ze zdrowym odżywianiem (38 osób), Projekt szkolny „Jak to 
dawniej bywało...”- współpraca z KGW Charbielin- klasy 2 (45 osóby), „Pierwsza pomoc”- 
spotkanie z pielęgniarką oraz ratownikim medycznym (498 osób), projekt „Metody i formy pracy 
z dziećmi niepełnosprawnymi- zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga specjalnego (45 
osoby), akcje charytatywne „Polacy- Rodakom”, „Paczka dla kombatanta”, „Świąteczna paczka”, 
program „Wychowanie przez czytanie”- klasa 7b (18 uczniów), ogólnopolski program edukacyjny 
Akademii Czerniaka  „Znamię? Znam je” (320 uczniów), ogólnopolska kampania profilaktyczno-
edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, promująca postawę autorytetu jako 
fundament relacji między dziećmi i dorosłymi  program profilaktyczny sfinansowany przez GKRPA 
w Głuchołazach „UNPLUGGED” dla klasy szóstej (19  uczniów) oraz ich rodziców, zajęcia 
profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy pt. „Przemoc i jej rodzaje” (80 uczniów), 
zajęcia  edukacyjno- informacyjne pt. „Niepełnosprawni  są wśród nas”- spotkania ze specjalistą 
oligofrenopedagogiki  (klasy I-III, około 170 uczniów). 
PSP Nr 2 –w 2019 r. zrealizowano 18 programów profilaktycznych i edukacyjnych: profilaktyka 
uzależnień: „Nałogi, złodziej wolności” - 220 uczniów, „Unplugged” - 32 uczniów 96 warsztatów), 
17 rodziców (1 warsztat), „Domowi detektywi” - 23 uczniów (6 warsztatów), 35 rodziców (1 
spotkanie), zapobieganie agresji i przemocy - „Szkoła wolna od nienawiści” - 230 uczniów, „Bądź 
kumplem, nie dokuczaj” - 21 uczniów (2 warsztaty), warsztaty z policjantem – klasy 1-3 (55 
uczniów), „Jestnaswięcej” - zapobieganie hejtowi w sieci (150 uczniów), warsztaty z 
pracownikiem straży miejskiej – 46 uczniów, bezpieczeństwo w sieci: „Dzień bezpiecznego 
internetu” – 280 uczniów, „Fake news” - 35 uczniów (2 warsztaty), warsztaty bezpieczeństwa w 
sieci w klasach 5-6 – 95 uczniów, (5 warsztatów), rozwijanie kompetencji społecznych z 
wykorzystaniem narzędzi cyfrowych „Mądrzy cyfrowi – 12 uczniów (5 warsztatów), rozwijanie 
kompetencji społecznych, empatii, identyfikacja przez uczniów barier w swoim otoczeniu, 
utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu 
sposobów ich usunięcia – projekt „uDOSTĘPniacze”, projekt z zakresu profilaktyki uniwersalnej „ 
Szkoła Pozytywnego Myślenia” - 220 uczniów, profilaktyka zdrowotna: „Dzień Zdrowego Stylu 
Życia” - 140 osób (4 godziny), „Śniadnie daje moc” - 85 uczniów (2 godziny), „Bijemy rekord w 
resuscytacji”; Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 4 uczniów. 
PSP Nr 3 – w 2019 r. szkoła zrealizowała 3 projekty profilaktyczne i edukacyjne: Prelekcja 
policjanta, „Stop przemocy i cyberprzemocy” – kl. I – III, ok. 30 uczniów, Program „Unplugged” – 
program profilaktyki uniwersalnej dotyczący ograniczenia inicjowania używania substancji 
psychoaktywnych, a także opóźnienia przejścia od fazy eksperymentalnego ich używania do 
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używania problemowego – 30 uczniów (klasa VII) plus dwoje rodziców na spotkaniu z rodzicami, 
Spektakl profilaktyczny wrocławskiego teatru „Alert” - „Szrek” – ok. 90 uczniów. 
PSP Bodzanów: 12 programów edukacyjnych i profilaktycznych: realizowane przez pedagoga 
szkolnego - „Przemoc fizyczna”,  „Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”, 
„Internet – jak z niego mądrze korzystać”, „Przemoc, tak samo językiem jak i pięścią”, „Moje 
miejsce w grupie rówieśniczej”, „Agresja słowna, czym jest, jak sobie radzić”, „Profilaktyka 
uzależnień – używki niebezpieczne dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka”; kampania 
profilaktyczno-edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, w ramach której prowadzone 
były zajęcia warsztatowe w klasach IV-VIII (57 uczniów, 57 rodziców, 11 nauczycieli), program 
profilaktyki uzależnień „Domowi detektywi. Jaś i Małgosia na tropie” (uczniowie klas IV i V – 29 
uczniów), kampania informacyjna KAS pod nazwą „Hazard? Nie, dziękuję” (uczniowie klas VII i 
VIII – 18 uczniów), Festyn Rodzinny „Na sportowo bez używek” (100 uczniów i przedszkolaków, 
22 nauczycieli i 70 rodziców i członków społeczności lokalnej) program profilaktyczny GKRPA 
„Radośnie, sportowo – bez używek” (27 uczniów). 
PSP Nowy Świętów -  szkoła realizuje programy profilaktyczne i edukacyjne w oparciu o szkolny 
program profilaktyczny. Zajęcia warsztatowe realizowane w poszczególnych klasach przez 
pedagoga szkolnego:  „Uzależnienia behawioralne- Internet, pomoc czy zagrożenie”, „Internet – 
zagrożenia płynące z nieumiejętnego korzystania z zasobów”, „Internet – jak mądrze z niego 
korzystać”, „Uzależnienia behawioralne- ja, ty, my- komunikacja”; 
W szkole zostały przeprowadzone następujące działania i programy profilaktyczne: kampania 
profilaktyczno-edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, w ramach której prowadzone 
były  zajęcia warsztatowe w klasach IV – VIII - wzięło w niej udział 57 uczniów, warsztaty dla 
rodziców uczniów klas IV – VIII  (57 rodziców) oraz  dla  nauczycieli uczących w szkole (11 
nauczycieli); kampania informacyjna KAS pod nazwą „Hazard? Nie, dziękuję”. W której udział 
wzięli uczniowie klas VII i VIII (18 uczniów); Festyn Rodzinny udział wzięło 300 uczniów szkoły 
podstawowej i przedszkola, nauczyciele rodzice i członkowie społeczności lokalnej; realizacja 
programu profilaktycznego z GKRPA „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży stanowiący integralną część programu profilaktycznego” (21 uczniów); Realizacja 
programu profilaktyki uzależnień i agresji „Bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo” (30 uczniów i 
przedszkolaków); Realizacja programu profilaktyki uzależnień „Fantastyczne Możliwości” – 
rozpoczęcie programu. (12 uczniów) 
PSP Biskupów – w 2019 r. szkoła prowadziła pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach GPPiRPA 
(10 osób), projekt prozdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród 
dzieci i młodzieży „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy” (30 osób), program 
„Śniadanie daje moc” (8 osób), program „5 porcji zdrowia w szkole” (8 osób), program Odkrywcy 
Sekretów Nauki (8 osób), kampania społeczna w ramach programu „Bezpieczna Droga” pt. 
„Dobrze cię widzieć” (6 osób). 
PSP Gierałcice – w 2019 r. szkoła zrealizowała 2 projekty edukacyjne: Szklanka Mleka, Owoce w 
szkole – warsztaty dla uczniów i rodziców (49 uczniów i ok. 50 rodziców), oraz 2 szkolne 
programy profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła” – 48 uczniów + 19 przedszkolaków, Akademia 
Bezpiecznego Puchatka - 6 uczniów. 
PSP Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica – program profilaktyczny, który został 
zrealizowany w każdej klasie oraz w oddziale przedszkolnym (44 uczniów i 18 przedszkolaków) 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Głuchołazach: 3 programy profilaktyczne i edukacyjne w roku 2019: Różowa 
wstążeczka – profilaktyka raka piersi – 36 uczniów, Szkoda ciebie na takie patoklimaty” - 
spotkanie z przedstawicielem Komisariatu Policji – 78 uczniów, Poznaj prawdę, a prawda cię 
uwolni” - program profilaktyczny realizowany przez Fundację Latarnia – 64 uczniów. Ponadto 
profilaktyka i promocja zdrowia realizowana jest również na zajęciach wychowawczych zgodnie z 
programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 
Parafialny Zespół Caritas – świetlica środowiskowa – w 2019 r. przeprowadzono zajęcia z 
podopiecznymi z zakresu: profilaktyki chorób i higieny (4), profilaktyki uzależnień od używek (4), 
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profilaktyki uzależnień od gier komputerowych i mediów społecznościowych (5). W każdych 
zajęciach brało udział średnio 24 osoby – podopieczni świetlicy. 
GŚS przy PKPS w Głuchołazach –w 2019 r. zrealizowano cykliczne programy profilaktyczne i 
edukacyjnych: Czyste ręce – program profilaktyczny dbania o higienę osobistą, Razem – 
przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, Socjoterapia dzieci i 
młodzieży szansą na lepsze jutro. W każdym z nich brało udział 28 uczestników. 

Zadanie do realizacji: 

Prowadzenie miejsc opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży w tym placówek 
socjoterapeutycznych 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba placówek wsparcia dziennego i 
liczba miejsc w tych placówkach, 

2 placówki, każda po 30 miejsc (Świetlica środowiskowa 
prowadzona przez Parafialny Zespół Caritas, Gminna  
Świetlica Socjoterapeutyczna przy PKPS w 
Głuchołazach) 

- liczba dzieci i młodzieży 
uczęszczających do placówek wsparcia 
dziennego, 

58 dzieci 
30 - Świetlica środowiskowa prowadzona przez 
Parafialny Zespół Caritas, 
28  - Gminna  Świetlica Socjoterapeutyczna przy PKPS w 
Głuchołazach 

- liczba dzieci objętych socjoterapią 28 

Zadanie do realizacji: 

Wsparcie materialne dzieci i młodzieży w postaci stypendiów, w celu zapewnienia realizacji 
potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba dzieci i młodzieży 
otrzymujących stypendia szkolne 
(socjalne), 
 
- kwota wypłaconych świadczeń 

Od stycznia do czerwca 2019 r. - 102 uczniów 
od września do grudnia 2019 r. - 93 uczniów 
 
 
106 804,13 zł 

Zadanie do realizacji: 

Organizowanie bezpłatnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba i rodzaje form wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży, 
- liczba dzieci korzystających z 
organizowanych form wypoczynku 

Akcja zimowa (GŚS) – 28 dzieci; 
Akcja letnia (GŚS) – 28 dzieci; 
Letnia kolonia profilaktyczna (GŚS) – 13 dzieci; 
zimowisko (ŚS) – 30 dzieci; 
półkolonia (ŚS) – 30 dzieci; 
kolonia (ŚS) – 14 dzieci; 
3 wycieczki (ŚS) – 23 dzieci; 
4 ogniska (ŚS) – 28 dzieci; 
3 dyskoteki (ŚS) – 28 dzieci. 
Kolonie letnie organizowane przez kuratorium oświaty 
w Opolu – 33 dzieci; 
 

Zadanie do realizacji: 

Zapewnienie wsparcia specjalistycznego dla dzieci i młodzieży (psycholog, pedagog, terapeuta 
rodzinny) 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba specjalistów pracujących na 
rzecz dzieci i młodzieży 
 

Punkt Konsultacyjny – 1 specjalista (psycholog) 
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- liczba dzieci i młodzieży objętych 
wsparciem przez poszczególnych 
specjalistów 

 
Punkt Konsultacyjny – 24 dzieci było objętych pomocą 
psychologa 
 

 

„Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży”  realizowane jest przede 
wszystkim przez placówki oświatowe, ponieważ to one mają w swoich  statutach zawarte 
szkolne programy profilaktyczne oraz przez placówki wsparcia dziennego, gdyż są one 
częścią gminnego systemu opieki nad dzieckiem i prowadzenie działań profilaktycznych jest 
jednym z ich obowiązkowych zadań. Jak wynika z danych przekazanych przez placówki, 
w 2019 r. w gminie podjętych zostało ponad 90 inicjatyw o charakterze profilaktycznym 
i edukacyjnym, które mają ogromny wpływ na podniesienie świadomości wśród dzieci 
i młodzieży na temat zagrożeń i uzależnień współczesnego świata. 

W ramach realizacji zadnia własnego z zakresu wspierania rodziny, gmina Głuchołazy tworzy 
i rozwija system opieki nad dzieckiem, m.in. prowadząc 2 placówki wsparcia dziennego 
(świetlicę środowiskową i socjoterapeutyczną), z których każda oferuje 30 miejsc dla dzieci 
i młodzieży. Działalność placówek skierowana jest przede wszystkim do dzieci z rodzin, które 
przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia opiekuńcze 
i specjalistyczne prowadzone w jednostkach mają między innymi na celu wzrost kompetencji 
społecznych dzieci pozostających pod ich opieką. W ramach systemu zapewniane jest 
również wsparcie specjalistyczne, w tym celu szkoły i świetlice współpracują m.in. z: 
kuratorami zawodowymi i społecznymi, OPS, poradnią psychologiczno -pedagogiczną, sądem 
rodzinnym w Prudniku, policją, GKRPA, PCPR w Nysie, ZOZ i NZOZ w Głuchołazach, Urzędem 
Miejskim i Wydziałem Oświaty, Zespołem Interdyscyplinarnym, SAPRA w Prudniku, strażą 
pożarną. Placówki współpracują też między sobą, szczególnie w przypadkach dzieci będących 
podopiecznymi świetlic (socjoterapeutycznej bądź środowiskowej), szkoły prowadzą 
bezpośrednią współpracę ze świetlicami. 

W celu wspierania uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, gmina 
udziela również pomocy w formie stypendiów socjalnych, co ma wpływ na realizację potrzeb 
edukacyjnych dzieci. 

 

Cel 4 szczegółowy 

Rozwijanie systemu wsparcia rodziny 

Zadania do realizacji 

Rozwijanie systemu asystentury rodzinnej 

Wskaźniki realizacji zadania 

- liczba rodzin objętych usługą asystenta, 
- liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem 
asystenta, 
 
- liczba rodzin, w których zakończono realizację 
usługi asystenta, ze szczególnym wskazaniem 
na zrealizowanie stawianych w planie pomocy 
celów, 
 
- liczba rodzin/osób objętych wsparciem 
asystenta rodziny w ramach ustawy „Za 

17 
35 
 
 
2 
 
 
 
 
 
0 
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życiem”, 
 
- liczba rodzin i dzieci z tych rodzin 
umieszczonych w pieczy zastępczej, 
 
- liczba rodzin i liczba dzieci z tych rodzin, które 
powróciły z pieczy zastępczej do rodziny 
naturalnej 

 
 
 
3 rodzin, 3 dzieci 
 
 
0 

Zadanie do realizacji 

Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, zwłaszcza psychologicznego, 
pedagogicznego i prawnego 

Wskaźniki realizacji zadania 

- liczba rodzin/osób, które skorzystały z 
poradnictwa specjalistycznego 

W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 99 porad 
45 osobom. 

Zadanie do realizacji: 

Rozwijanie systemu wsparcia rodzin poprzez promowanie usług rodzin wspierających 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba działań podjętych na rzecz 
rozpowszechniania idei rodzin wspierających, 
 
- liczba rodzin wspierających i wspieranych 
współpracujących na terenie gminy 

- pozyskiwanie rodzin wspierających w ramach 
pracy socjalnej, informacje na stronie 
internetowej OPS, ciągły nabór chętnych 
rodzin 
 
1 rodzina wspierająca 

Zadanie do realizacji: 

Prowadzenie warsztatów i innych form pracy grupowej, zwiększających kompetencje 
wychowawcze rodziców/ opiekunów. 

Wskaźniki realizacji zadnia: 

- liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w 
formie rodziny wspierającej 

1 rodzina wspierana 

Zadanie do realizacji: 

Rozwijanie obszaru pracy socjalnej realizowanej przez pracowników socjalnych w 
środowiskach, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowisk nie korzystających z pomocy asystenta rodziny 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba rodzin objętych pracą socjalną 
świadczoną przez pracowników socjalnych 

179 rodzin objętych pracą socjalną 
25 rodzin objętych pracą socjalną „pogłębioną” 
28 rodzin, wobec których podejmowana była 
praca socjalna interwencyjna 

Zadanie do realizacji: 

Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

Wskaźniki realizacji zadnia: 

- liczba rodzin objętych usługami opiekuńczymi 
oraz specjalistycznym usługami opiekuńczymi 

39 rodzin (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 
135 rodzin (usługi opiekuńcze – osoby starsze i 
niepełnosprawne) 

 

„Rozwijanie systemu wsparcia rodziny” jest jednym z zadań własnych gminy w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  W ramach tego zadania gmina Głuchołazy 
zapewnia rodzinom przeżywającym trudności wsparcia w pomocy asystenta rodziny. W 2019 
r. OPS zatrudniał 1 asystenta rodziny, który prowadził pracę z 17 rodzinami (jednocześnie 
współpracował z 15 rodzinami). Najczęstszymi problemami w rodzinach, z którymi 
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współpracuje asystent, są uzależnienia (alkohol, coraz częściej pojawiające się narkotyki) 
i wiążące się z tym trudności w wypełnianiu przez rodziców / opiekunów funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, ale również niskie kompetencje w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo -
wychowawczych i mały potencjał do podwyższenia tych umiejętności. Asystent zobowiązany 
jest także do prowadzenia współpracy z rodzinami, z których dzieci zostały umieszczone 
w pieczy zastępczej i prowadzi ją w każdym przypadku, w  którym rodzina chce podjąć 
współpracę. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej jest ostatecznością w sytuacji, kiedy 
rodziny wykazują się skrajnym brakiem realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Dochodzi do tego najczęściej w przypadku rodzin, w których występuje uzależnienie, 
a rodzina nie jest w stanie współpracować z odpowiednimi służbami, w  celu zapobieżenia 
konieczności ograniczenia praw rodzicielskich. Decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy 
zastępczej podejmuje sąd rodzinny. W 2019 r. w pieczy zastępczej umieszczonych zostało 
3 dzieci z 3  rodzin. 

Wsparciem w pracy asystenta rodziny oraz kolejnym elementem systemu wsparcia rodziny 
jest rodzina wspierająca. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc 
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą 
być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. 
Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, 
kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, 
pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia 
gospodarstwa domowego. W 2019 r. OPS realizował 1 umowę z rodziną pełniącą funkcję 
rodziny wspierającej. Wsparciem objęta była 1  rodzina zamieszkująca na terenie gminy. 

W celu zapewnienia dostępu do poradnictwa specjalistycznego, zwłaszcza psychologicznego, 
pedagogicznego i prawnego w strukturach gminnego systemu wsparcia rodziny działa Punkt 
Konsultacyjny. 

W ramach ustawowego obowiązku pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa OPS 
rozwija obszar pracy socjalnej w tych środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin 
nie korzystających z pomocy asystenta rodziny. Dzięki wdrażaniu projektu usprawnień 
organizacyjnych w OPS w Głuchołazach, wśród pracowników zajmujących się problematyką 
pomocy społecznej utworzono zespoły, specjalizujące się zarówno w rodzajach świadczonej 
pomocy (pomoc finansowa lub inna związana z postępowaniem administracyjnym, pomoc 
usługowa, praca socjalna), jak i w grupach beneficjentów, którym udzielane jest wsparcie. 
W ramach prowadzonej pracy socjalnej, monitoringiem sytuacji socjalno-bytowej objęte są 
wszystkie rodziny korzystające z pomocy społecznej (179 rodzin, które złożyły w 2019  r. 
wniosek o przyznanie pomocy). Dodatkowo 25 rodzin objętych zostało tzw. „pogłębioną 
pracą socjalną”, prowadzoną przez pracowników Zespołu Pracy Socjalnej, stricte mającą 
na celu wsparcie rodziny w rozwiązaniu problemów, które utrudniają dążenie 
do usamodzielnienia i uniezależnienie się od systemu pomocy społecznej. 
Pracownicy socjalni zobligowani są również do prowadzenia monitoringu sytuacji dzieci 
z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w  wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. 

W sprawozdaniu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 r. wskaźnik pracy socjalnej, 
który jest obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną, do rodzin osób, 
którym przyznano świadczenie kształtuje się na poziomie 112,40%, co jest pozytywnym 
efektem wprowadzenia zmian organizacyjnych w pomocy społecznej. Podział zadań 
realizowanych przez poszczególnych pracowników socjalnych ma wpływać na skuteczność 
pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa podejmującą działania 
zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin  oraz ich integracji 
ze środowiskiem. 
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Cel 5 szczegółowy 
Wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny 

Zadania do realizacji: 

Szkolenie osób zajmujących się pomocą dzieciom dotkniętym problemem alkoholowym, 
narkotykowym oraz przemocą domową 

Wskaźniki realizacji zadań: 

- liczba szkoleń 

- ilość uczestników szkolenia 

- 4 szkolenia 

- 8 pracowników socjalnych 

Zadania do realizacji 

Wspieranie osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem, poprzez podnoszenie 
kwalifikacji w zakresie pracy z rodziną oraz udział w superwizjach zewnętrznych 

Wskaźniki realizacji zadania 

- liczba szkoleń 

- liczba uczestników 

- liczba superwizji 

15 szkoleń 

w zależności od rodzaju szkolenia (kadra OPS) 

5 spotkań; 40 godzin 

 

„Wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny” polega przede wszystkim 
na tworzeniu możliwości podnoszenia umiejętności asystentowi rodziny oraz pracownikom 
socjalnym w zakresie pracy z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. OPS w Głuchołazach realizuje to zadanie umożliwiając 
pracownikom udział w kursach, szkoleniach, superwizjach. W związku z realizacją projektu 
„Skuteczna pomoc społeczna” w 2019 r. sam OPS zorganizował 4 szkolenia dla swoich 
pracowników: Wzmocnienie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacji zagrożenia - 
techniki samoobrony fizycznej oraz komunikacji – 5 osób, Ochrona danych osobowych – 
nowe zasady – 33 osoby, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – 15 osób, Obsługa 
dziedzinowego programu  komputerowego-POMOST – 16 osób. W ramach projektu do 
31 maja 2020 r. prowadzona była również superwizja pracy socjalnej (spotkania 
z superwizorem odbywały się raz w miesiącu dla wszystkich pracowników socjalnych – 
12 osób). Ponadto ośrodek korzysta z oferty szkoleń, jaką w  ramach realizowanych 
projektów unijnych oferują m.in. ROPS w Opolu, OIK w Prudniku, PCPR w Nysie oraz 
w szkoleniach branżowych podnoszących wiedzę i kompetencje w zakresie administracji 
publicznej, udzielanych świadczeń związanych z rodzicielstwem, niepełnosprawnością 
i z pomocy społecznej.  
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IV Wykaz podmiotów 

Sprawozdanie opracowano m.in. na podstawie informacji udzielonych przez placówki 
oświatowe, organizacje pozarządowe, poszczególne wydziały UM w Głuchołazach, GKTBS. Ze 
względu na czas opracowywania sprawozdań nie wszystkie placówki, do których wysłano prośby 
o udzielenie informacji, odpowiedziały na te prośby. 

1. Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna przy PKPS w Głuchołazach 
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół Caritas – Świetlica 

środowiskowa 
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie 
6. Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 1 
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 
9. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła” 

w Gierałcicach 
10. Publiczna Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, 

Sucha Kamienica 
11. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie 
12. Publiczna Szkoła Podstawowa  w Bodzanowie 
13. Publiczne Przedszkole Nr 1 
14. Publiczne Przedszkole Nr 2 
15. Urząd Miejski – Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
16. Urząd Miejski – Wydział Oświaty 
17. Urząd Miejski – Wydział Planowania Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej 
18. Zespół Szkół w Głuchołazach 

 

V PODSUMOWANIE 

 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018–2020 ma na celu wyznaczenie takich 
kierunków działań dla instytucji, placówek i organizacji, pracujących w obszarach działania na 
rzecz rodziny i  pomocy rodzinie, które pozwolą na tworzenie spójnego systemu jednostek 
sektora publicznego oraz pozarządowego. 
Analiza podejmowanych działań wskazuje, że podmioty realizujące cele i zadania określone 
w Programie dokładają wszelkich starań, by oferta wspierania rodzin była szeroko dostępna 
i dopasowana do ich potrzeb. Niemniej ważne są również wszelkiego rodzaju działania 
profilaktyczne, bogata oferta działań promujących wartości rodzinne i wspólne spędzanie 
wolnego czasu, a także zajęcia umożliwiające dzieciom i młodzieży rozwijanie pasji 
i zainteresowań. 
Gmina ma obowiązek corocznego przedkładania radzie miejskiej sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawiania potrzeb związanych z realizacją zadań. 

Podsumowując realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
w 2019 r. należy stwierdzić, że gmina Głuchołazy: 
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1. realizuje ustawowy obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów 
wspierania rodziny (uchwałą nr XLII/429/18Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 
kwietnia 2018 r. przyjęto Program wspierania rodziny na lata 2018-2020); 

2. tworzy możliwości i finansuje podnoszenie kwalifikacji przez asystenta rodziny oraz 
innych pracowników systemu wspierania rodziny (pracowników socjalnych) – w 2019 r. 
OPS organizował szkolenia wewnętrzne oraz delegował pracowników (również 
pracowników socjalnych, którzy współtworzą gminny system wspierania rodziny) na 
szkolenia podnoszące kwalifikacje, kompetencje i umiejętności osób pracujących z 
rodzinami; 

3. poprzez współpracę OPS z innymi jednostkami samorządowymi, placówkami 
oświatowymi, opiekuńczymi, organizacjami pozarządowymi, sądem rodzinnym, 
kuratorami itd. Tworzy i rozwija system opieki nad dzieckiem oraz prowadzi pracę 
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
(m.in. zapewnia wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego 
poradnictwa, tworzy warunki do działania rodzin wspierających, prowadzi placówki 
wsparcia dziennego i zapewnia w nich miejsca dla dzieci); 

4. finansuje podnoszenie kwalifikacji przez asystenta rodziny, ale również innych 
pracowników systemu wspierania rodziny (pracowników socjalnych); 

5. współfinansuje pobyt dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce-
opiekuńczo wychowawczej; 

6. sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazuje je właściwemu wojewodzie (kwartalne sprawozdania finansowe z realizacji 
zadań); 

7. prowadzi monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywającym 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej (asystent prowadzi 
monitoring rodziny po zakończeniu z nią współpracy, monitoring jest również 
prowadzony przez pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej). 

8. prowadzi pracę socjalną na rzecz rodzin, mającą na celu umożliwienie osobom i 
rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i 
rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i zapobieganie 
trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do 
życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin. 

Potrzeby: 

1. Dalsze prowadzenie pracy z rodzinami w środowiskach, w których pojawiają się 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym 
położeniem nacisku na utrzymanie dzieci w ich środowisku rodzinnym. 

2. Intensywna praca z rodzinami biologicznymi, mająca na celu powrót dzieci z pieczy 
zastępczej do środowiska rodzinnego. 

3. Podnoszenie kwalifikacji przez asystenta rodziny poprzez uczestnictwo w warsztatach, 
kursach, szkoleniach, projektach. 

4. Utrzymanie zmian organizacyjnych i wprowadzanie standardów poszczególnych usług 
świadczonych przez głuchołaski Ośrodek. 
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5. Podnoszenie kwalifikacji przez osoby prowadzące pracę z rodziną w celu doskonalenia 
i profesjonalizacji ich działań. 

6. Dalsza współpraca OPS z instytucjami, podmiotami i organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

7. Dalszy rozwój i profesjonalizacja systemu wsparcia rodzin (m.in. wypracowywanie 
wspólnych procedur postępowania, dbanie o wysoki profesjonalizm, budowanie 
zaufania). 

8. Dalsze prowadzenie przez placówki oświatowe, instytucje kultury i sportu, organizacje 
pozarządowe, działań ukierunkowanych na promowanie rodziny, propagowanie idei 
wspólnego spędzania wolnego czasu, inwestowanie w rozwój potencjałów 
i zainteresowań dzieci i młodzieży. 

9. Dalsza rozbudowa infrastruktury sprzyjającej rodzinom oraz wdrażanie i dalsza realizacja 
programów gminnych na rzecz rodzin. 

 

 

 

Przedł. Katarzyna Krzętowska-Zapała 


