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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 samodzielnośd życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw 
i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeostwa 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 byd osiągnięta 
przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziedmi rodzicami”. 

Na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 821 ze zmianami), 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 przedstawiad corocznie Radzie Miejskiej 
sprawozdanie z realizacji zadao z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane 
z realizacją zadao. Sprawozdanie z Programu za 2020 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 
opiekuoczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka, szczególnie w obliczu wyzwao 
współczesnego świata. 

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie pytao dotyczących realizacji 
poszczególnych zadao, 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 dziedmi, 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 zadao własnych i zadao 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 opiekuocze, jednostki organizacyjne samorządu gminy, powiatu, 
instytucje, organizacje, kluby, które realizują cele Programu na rzecz rodzin z dziedmi 
zamieszkujących gminę Głuchołazy, to znaczy organizują ogólnodostępne działania 
promujące wartości rodzinne, wspólne spędzanie wolnego  czasu oraz działania 
profilaktyczne, promujące właściwe postawy wobec uzależnieo, przemocy, przestępczości, 
demoralizacji. 
Adresatami Programu są rodziny mieszkające na terenie gminy Głuchołazy. Dla celów 
Programu przyjęto definicję rodziny wskazaną w art. 16 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t. j. 2020 poz. 1876 ze zmianami), określającą rodzinę, jako 
osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w  faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące. Nadmienid należy, że takie rozumienie rodziny nie zakłada 
konieczności występowania instytucjonalnej formy małżeostwa ani więzi pokrewieostwa. 
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 działad 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. 
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III Realizacja Programu w roku 2020 

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 przedsięwzięd na rzecz rodziny 

PP Nr 1 – w 2020 r. 13 działao: Ogólnopolski Dzieo Przedszkolaka – zabawa w ogrodzie 
przedszkolnym; Pasowanie na starszaka (50 osób – starszaki); Dzieo chłopaka – zabawy 
w grupach przedszkolnych; „Szkoła do hymnu” – udział w akcji MEN; Pasowanie 
na przedszkolaka – online udostępnione rodzicom; Dzieo Pluszowego Misia – świętowanie 
w grupach; Udział w konkursie ogłoszonym przez Gminną Bibliotekę w Głuchołazach „Selfie 
z Misiem” – zdjęcie wykonane z rodzicem; spotkanie z Mikołajem – wszystkie przedszkolaki; 
udział w warsztatach online „Wirtualna zima z dwójką” przygotowane przez PSP Nr 2 (50 osób – 
starszaki); udział online w lekcjach bibliotecznych; zabawa Walentynowo-karnawałowa 
(wszystkie przedszkolaki); udział w lekcji online organizowanych przez PSP Nr 1 (50 osób – 
starszaki); udział w lekcji online organizowanych przez PSP Nr 3 w Głuchołazach (50 osób – 
starszaki). 
PP Nr 2 – w 2020 r. podjęto następujące działania: bal karnawałowy (2 bale ok. 156 dzieci oraz 
80 rodziców); Dzieo Babci i Dziadka – 8 grup przedszkolnych – ok. 159 dzieci oraz ok. 320 babd 
i dziadków;  pożegnanie 6-cio latków – 2 imprezy w ogrodzie przedszkola, w ciągu 2 dni, ok. 50 
dzieci i 50 rodziców (łącznie); pasowanie na przedszkolaka – 4 imprezy grupowe w plenerze – ok. 
80 dzieci bez udziału rodziców; Dzieo Przedszkolaka – 8 imprez odbywających się 
w poszczególnych grupach przedszkolnych bez udziału rodziców; w związku z pandemią nie 
odbyło się tradycyjne Święto Rodziny. 
PN „Puchatek” – w 2020 r. zorganizowano 10 imprez okolicznościowych: Dzieo Babci i Dziadka, 
rodzinne Walentynki, zabawa karnawałowa z udziałem rodziców, kulinarne zajęcia otwarte 
z udziałem rodziców oraz Dzieo Kobiet. Były to jedyna wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz, 
gdyż odbyły się przed 16 marca 2020 r. W kolejnych 5 imprezach: Dzieo Matki i Ojca, Dzieo 
Dziecka, zakooczenie roku szkolnego, Dzieo Przedszkolaka udział brało 40 wychowanków 
przedszkola. Rodzice nie byli aktywnymi uczestnikami, natomiast proszeni byli o przygotowanie 
zadao w domu, z dziedmi, w wolnym czasie. Przebieg imprez został udokumentowany filmami 
i zdjęciami, które rodzice mogli oglądad na stronie FB Przedszkola Puchatek. 
PSP Nr 1 – w 2020 r. Szkoła zorganizowała: festyn z okazji otwarcia nowego boiska szkolnego 
połączony z Międzynarodowym Dniem Kropki – 15.09.2020 – w którym uczestniczyła cała 
społecznośd szkolna, tj. 481 uczniów, 34 nauczycieli oraz rodzice; Interaktywny Kalendarz 
Adwentowy „Rodzinne odliczanie do świąt” (zadania dla całej rodziny: pieczenie pierników, 
dokarmianie ptaków, lepienie bałwana, oglądanie filmu świątecznego, pisanie kartek, oglądanie 
zdjęd) – klasa 4 c- 18 osób; Dzieo Babci i Dziadka w klasie 1c - 22 uczniów i dziadkowie; zajęcia 
online, podczas których dzieci wykonywały upominki dla swoich rodziców i redagowały życzenia 
z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca – klasy 1-3, tj. 198 uczniów; uroczystośd dla dzieci i rodziców klas 
pierwszych z okazji pasowania „Pasowania na ucznia szkoły” w reżimie sanitarnym dziecko 
i jeden rodzic – 32 uczniów i 32 rodziców; projekt edukacyjny „Czytam, bo lubię”, w ramach 
którego przeprowadzono akcję „Dorośli czytają dzieciom” (chętni rodzice nagrywali 
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i udostępniali wybrane teksty) – 31 uczniów; udział z pomocą rodziców w akcjach 
charytatywnych „Świąteczna paczka”, „Rodacy bohaterom”, „Opatrunek na ratunek”, zbiórka 
karmy dla zwierząt ze schroniska; w okresie pandemii zorganizowane na terenie szkoły 
zakooczenie roku szkolnego i pożegnanie 8 klas było transmitowane było na żywo  w Internecie; 
od marca do czerwca 2020 szkoła prowadziła „Wirtualną świetlicę” – program emitowany na 
profilu FB szkoły; szkoła prowadziła również programy na żywo „Telewizja Jedyneczka” 
z zagadkami, quizami, konkursami dla dzieci, tak, by dzieci miały kontakt ze szkołą również na 
niwie rozrywkowej, dzieci na żywo telefonowały do studia i angażowały się do udziału 
w programie. 
PSP Nr 2 – Dzieo Życzliwości 21 listopada zorganizowano happening online 150 uczniów. W tym 
dniu rodzice i uczniowie przesyłali życzenia w formie zdjęd i filmów na stronie internetowej 
szkoły; Dzieo Kropki – święto kreatywności obchodzony 15 września. Uczniowie i nauczyciele 
zorganizowali w tym dniu zabawy i happeningi, które pozwalają dzieciom odkrywad talenty, 
poznawad swoje mocne strony, pobudzad wyobraźnię i wspólnie się pobawid. W tym dniu 
uczniowie prezentują swoje zdolności i umiejętności, tworzą swoje kropkowe obrazy 
i opowiadania. W wydarzeniu wzięło udział 220 uczniów; Koncert online dla podopiecznych ZOL 
w Głuchołazach – przygotowanie prezentacji uczniów – występy muzyczne i recytatorskie, 
życzenia – 15 uczniów; Przygotowanie wspólnie z rodzicami drobnych ozdób – upominków 
bożonarodzeniowych dla podopiecznych ZOL – 70 uczniów przygotowało 92 upominki; Akcja 
ŻONKIL – 10 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim 220 uczniów wzięło 
udział w akcji społeczno-edukacyjnej przygotowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN; Udział w projekcie Empatyczna Klasa – realizacja zadao edukacyjnych mających na celu 
kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie 
umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób 
zachowania. Uwzględnia wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 
oraz metod kształcenia na odległośd, a także bezpieczne i efektywne korzystanie z  technologii 
cyfrowych. Uczestnicy w ramach projektu realizują comiesięczne zadania – 20 uczniów; udział 
w projekcie Szkoła Pozytywnego Myślenia – program kompleksowego wsparcia dzieci 
i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania 
wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działao podjętych przez Fundację w ramach 
Narodowego Programu Zdrowia. Realizacja ośmiu zadao w ciągu jednego roku – 220 uczniów; 
Tydzieo Uczniowskiej Supermocy – zorganizowano zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas 
których uczniowie mają szansę poznad siebie i swoje mocne strony – 220 uczniów; Warsztaty 
zawodoznawcze dla klas 7 zorganizowane przez Fundację IMAGO – 35 uczniów; Szlachetna 
Paczka – pomoc zorganizowana przez uczniów – 220 uczniów; Rodacy bohaterom – pomoc dla 
Kresowiaków – pisanie kartek z życzeniami, przygotowanie 8 paczek żywnościowych – 
35 uczniów; Działaj z impetem – projekt z zakresu postaw proekologicznych – 220 uczniów; 
Międzynarodowy Dzieo Praw Dziecka – zajęcia wychowawcze, konkursy, prace plastyczne 
i filmowe – 220 uczniów; Aktywne ferie i bezpieczne ferie – konkurs plastyczny i fotograficzny – 
220 uczniów; Ręcznie robione nie kupione – udział w akcji bożonarodzeniowej – 35 uczniów; 
Dzieo Babci i Dziadka – wykonywanie laurek dla babci i dziadka – 120 uczniów. 
PSP Nr 3 –  w 2020 r. ze względu na ograniczenia i zagrożenia epidemiczne nie zostały w szkole 
zorganizowane festyny, inicjatywy sportowo-rekreacyjne, pikniki rodzinne i inne imprezy 
okolicznościowe. Zagadnienia w zakresie promowania wartości rodziny, wspierania form 
organizacji wolnego czasu i działania edukacyjne służące umacnianiu więzi rodzinnych 
realizowane były w ramach godzin lekcyjnych. W klasach I-III: Zielone wakacje na Górze 
Chrobrego; projekt edukacyjny „Górami pogranicza polsko-czeskiego”; spotkanie z policjantem 
„Bezpieczna droga do szkoły”; uroczyste pasowanie na pierwszoklasistów; Andrzejki, Mikołajki, 
Wigilia – online i rodzinnie; prezenty dla babd i dziadków; niespodzianka dla mam i ojców; „Mega 
misje”; projekt rodzinny: „Ferie z parkami”; Dzieo Bezpiecznego Internetu – film rodzinny 
„Działajmy razem”; Pomoc w ramach „Szlachetnej paczki” i „Kartka dla bohatera – dziękujemy 
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medykom”; obchody tłustego czwartku, walentynki i dzieo karnawałowy w szkole; Dzieo książki 
dla dzieci – wspólne rodzinne fotki biblioteczek, wykonywanie prac plastycznych; projekty: 
„Sztuczna inteligencja”, „Uczymy dzieci programowania”, „Mali odkrywcy”; projekty edukacji 
zdrowotnej: „Śniadanie daje moc”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka w szkole”; 
Klasy IVa, Ia i IIa – projekt „Tradycyjny sad” (przy wsparciu rodziców); w klasach IV-VIII: w ramach 
godziny do dyspozycji wychowawcy uczniowie pod kierunkiem wychowawców omawiają 
wartości rodzinne i organizację wolnego czasu, np.: projekt: „Zwyczaje Dnia Wszystkich 
Świętych”, tradycje rodzinne – jak je podtrzymad?; tradycje świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy; Jak racjonalnie wykorzystad czas wolny?; Rola autorytetu w życiu człowieka; Jak 
spędzam czas wolny z rodziną?; „Szlachetna paczka”; Obchody świąt paostwowych: Odzyskanie 
Niepodległości, uchwalenie Konstytucji 3 Maja; Bezpieczeostwo w sieci; Edukacja prozdrowotna; 
Edukacja ekologiczna; Profilaktyka uzależnieo; Nauczanie online – zasady; Plany edukacyjne 
i zawodowe uczniów klas 8; Bezpieczne ferie zimowe i wakacje. 
PSP w Nowym Świętowie – w związku z epidemią wiele zaplanowanych działao nie zostało 
niestety zrealizowanych z powodu konieczności stosowania się do zasad dystansu społecznego 
i pracy zdalnej. Zajęcia były przeprowadzane zdalnie lub  stacjonarnie w małych grupach. 
W wielu przypadkach występy dzieci były prezentowane  rodzicom i dziadkom na stronie 
internetowej szkoły (Facebook). Zorganizowano m. in.: Dzieo Babci i Dziadka  online ( klasa II), 
Warsztaty Wielkanocne - dla uczniów klasy II i III naszej szkoły; Mikołajki w przedszkolu 
(wszystkie grupy przedszkolne); Uczniowie klasy II przygotowali program artystyczny, którym 
przywitali wiosnę. Występ dzieci był jednocześnie pożegnaniem z kolegami i ze szkołą, przed 
kolejnym etapem zdalnego nauczania; Dzieo Przedszkolaka 
PSP SPS w Biskupowie – w 2020 r. szkoła zorganizowała: Zabawę karnawałową – 56 
uczestników; Dzieo Babci i Dziadka – 65 uczestników; spotkanie z mieszkaocami Biskupowa – 
wspólne kolędowanie – 55 uczestników; Dzieo kobiet – 45 uczestników; wyjazd na lodowisko – 2 
wyjazdy, 29 uczestników; Turniej tenisa stołowego – 3 turnieje, 40 uczestników; Dzieo 
Bezpiecznego Internetu – 32 uczestników; Dzieo Edukacji Narodowej – 50 uczestników; 
Światowy Dzieo Tabliczki Mnożenia – 18 uczestników. W trakcie trwania ograniczeo ze względu 
na epidemię szkoła podejmowała inicjatywy online: „Listy do Mikołaja” – słuchowisko 
w wykonaniu uczniów klas 4 – 45 uczestników; Świąteczny hymn o miłości – życzenia dla 
mieszkaoców wsi – 45 uczestników; Backe, backe kuchen… - apel o zwyczajach 
bożonarodzeniowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech – 40 uczestników. 
PSP SRW Burgrabice – ze względu na ograniczenia i zagrożenia epidemiczne, działania związane 
z promowaniem wartości rodziny, organizacją wolnego czasu, wzmacnianiem więzi rodzinnych 
oraz zapobieganiem niedostosowaniu społecznemu w 2020 r. były prowadzone poprzez 
pogadanki, prezentacje i konkursy rodzinne. 
PSPSEUD w Charbielinie – szkoła organizowała wszystkie uroczystości zdalnie; nauczyciele wraz 
z uczniami przygotowali prezentacje z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Jasełek; działania 
były udostępniane na profilu Facebook. 
PSP Gierałcice – zadania były realizowane w formie zdalnej poprzez: współpracę rodziców 
z dziedmi – zdalne nauczanie wspólne wykonywanie kartek świątecznych, nagrywanie utworów 
muzycznych (kolęd, pastorałek) w okresie świąt Bożego Narodzenia, wspólne przygotowywanie 
utworów poetyckich na liczne konkursy w formie zdalnej, integracja rodzin ze względu na udział 
klas w warsztatach plastycznych, przygotowywanie zdalnych projektów. 
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 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 
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uczniów i ok. 50 rodziców. 
PSP SRWJ w Jarnołtówku – spotkanie integracyjne dzieci, rodziców i wychowawcy; jasełka 
online, w których przygotowanie zaangażowani byli rodzice wraz z dziedmi pod opieką 
nauczycieli (11 uczniów, 18 rodziców, 3 nauczycieli); 2 ogniska integracyjne (8 uczniów 
z wychowawcą); szkoła prowadzi świetlicę. 
PSP SRW Markowice, Polski  Świętów, Sucha Kamienica - w 2020 r. wiele zaplanowanych 
działao o charakterze profilaktycznym nie odbyło się. We współpracy z Samorządem 
Uczniowskim i Szkolnym Wolontariatem w szkole odbyły się imprezy szkolne i klasowe, których 
celem było utrzymanie tradycji obchodów różnych świąt, właściwym wykorzystaniem wolnego 
czasu tradycji obchodów różnych świąt, właściwym wykorzystaniem wolnego czasu oraz 
kształtowanie postaw szacunku i wdzięczności wobec członków rodziny. Były to: pasowanie 
na czytelnika szkolnej biblioteki ucznia klasy I, Dzieo Kobiet, Dzieo Chłopaka, wyjście do lasu, 
Andrzejki, Dni Samorządowe, spotkanie poetyckie przy świecach, Dzieo Poczty – pisanie 
i wysyłanie listów do kolegów i nauczycieli: „Na święta dla pacjenta” – przygotowanie 
i wręczenie kartki nieznanemu pacjentowi głuchołaskiego szpitala; „Wspólnie na święta” – 
z inicjatywy szkolnego wolontariatu dzieci wykonywały i wręczyły kartki świąteczne osobom 
samotnym, chorym, starszym (mieszkaocy naszej wsi). 
PSP SRiE „Nasza Szkoła” w Sławniowicach – szkoła informuje, iż ze względu na ograniczenia 
związane z epidemią nie zostały zrealizowane zaplanowane w szkole uroczystości szkolne 
integrujące rodziny uczniów. 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Głuchołazach – ograniczenia i zagrożenia epidemiczne oraz realizacja nauki 
w trybie zdalnym wpłynęły na trudności w realizacji zadao założonych w Programie wspierania 
rodziny. Szkoła zorganizowała 3 akcje charytatywne: Zbiórka nakrętek „Nakręd się 
na pomaganie”, które zostały przekazane rodzicom niepełnoprawnego chłopca z Nysy; zbiórka 
żywności w ramach inicjatywy Odra-Niemen – przygotowanie świątecznych paczek dla rodaków 
zza wschodniej granicy; udział w akcji Ministerstwa Edukacji „Razem na Święta” – wykonanie 
przez uczniów klasy I technikum kartek świątecznych oraz podarowanie kartek z życzeniami 
seniorom z Głuchołaz; zbiórka pościeli i ręczników dla podopiecznych nyskiego hospicjum. 
Parafialny Zespół Caritas – świetlica środowiskowa – prowadziła działalnośd na rzecz integracji 
rodzin przede wszystkim organizując spotkania okolicznościowe (w 2020 r. zorganizowano 
8),ze względu na stan epidemii odbywały się one jedynie w gronie podopiecznych świetlicy 
(średnio 20 osób). 
GŚS przy PKPS w Głuchołazach –z uwagi na sytuację epidemiologiczną wszystkie zaplanowane 
na 2020 rok inicjatywy takie jak festyny, pikniki itp. zostały odwołane. W reżimie sanitarnym 
zorganizowano dla podopiecznych placówki i ich rodzin spotkanie z okazji świąt Bożego 
Narodzenia; była to okazja do złożenia sobie życzeo jak również do przekazania wymarzonych 
prezentów i paczek żywnościowych ( 30 podopiecznych, ich rodzice i rodzeostwo). 

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: 

- liczba rodzin w gminie, którym wydano poszczególne karty 

Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” 
- w 2020 r. 30 rodzin złożyło wnioski o wydanie karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla 
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Rodziny+”, w tym 2 rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i 3 osoby dorosłe posiadające 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Z ulg objętych Programem „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” do 31 grudnia 2020 r. 
skorzystało 339 rodzin z 3 i więcej dzieci, 120 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz 314 
osób niepełnosprawnych. Według zasad Programu, z kart dla rodziny korzystają także 
pełnoletnie osoby niepełnosprawne. 
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 
W 2020 r. 19 rodzin złożyło wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny 
„Opolska Karta Rodziny i Seniora” 
W 2020 r. 15 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 dzieo dzisiejszy Gmina Głuchołazy pośredniczyła w wydaniu 491 kart dla swoich 
mieszkaoców. 

Zadanie do realizacji: 

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

Wskaźniki realizacji zadania: 

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

PP Nr 1 – w 2020 r. przedszkole uczestniczyło w konkursie organizowanym przez Bibliotekę 
Gminną: Selfie z Misiem, udział w warsztatach „Wirtualna zima z dwójką” – PSP 2 
w Głuchołazach; udział w lekcjach bibliotecznych online; udział w lekcji online – PSP Nr 1; udział 
w zajęciach online – PSP Nr3. 
PN „Puchatek” – w 2020 r. przedszkole brało udział w projektach Czyściochowe przedszkole oraz 
Ekokulturalne przedszkole. W oba zaangażowane były obie grupy przedszkolne, tj. 40 dzieci. 
Ekokulturalne przedszkole, to projekt realizowany we współudziale miesięcznika „Bliżej 
przedszkola”. Jest projektem ekologicznym dla przedszkoli, który ma na celu przybliżenie 
dzieciom tematu ekologii oraz kształtowanie właściwych postaw proekologicznych. W ramach 
tego projektu wykonywano prace plastyczne w trzech kategoriach: ekoprzestrzeo, ekoplastyka, 
ekokultur. Poproszono również rodziców o pomoc w pewnych działaniach. Projekt Czyściochowe 
przedszkole był prowadzony we współpracy z drogerią Rossmann. Kształtowanie właściwych 
nawyków higienicznych, nie tylko podczas epidemii. 
PSP Nr 1: Programy edukacyjne, zajęcia profilaktyczne zorganizowane na terenie szkoły  w 2020 
r.: Konkurs plastyczny „Ulubiony święty” – 16 uczestników z klas 1-3; wykonanie kartek 
bożonarodzeniowych dla osób przebywających w szpitalu – uczniowie klas 1-3; „Gdzie jest św. 
Mikołaj na wakacjach” – internetowy konkurs geograficzny w ramach projektu e-Twinning – 3 
zespoły po 5 osób; Ogólnopolski projekt CEO „Klimat to temat” – 6 osób z klas 6; Ogólnopolski 
projekt CEO „Razem dla klimatu” – 12 osób z klasy 6; Noc bibliotek – 10 uczniów; Noc 
dziennikarzy – 9 uczniów; spotkania online z dziennikarzem Tygodnika Powszechnego – 24 
uczniów; projekt „Działaj z impetem” – cała szkoła – 481 uczniów; projekt „Godziny 
wychowawcze z PAH” – klasy 4c i 7b – 37 osób; „W oczekiwaniu a Boże Narodzenie” – 
adwentowy konkurs geograficzny dla klas 6 – 90 osób; szkolny konkurs wiedzy i Unii Europejskiej 
– klasy 7 i 8 – 20 osób; prowadzenie całorocznej innowacji pedagogicznej w klasie 4 c „Ciekawi 
świata” – 18 osób; konkurs pięknego czytania „Czytam, bo lubię” – 31 uczniów z klas 1-8; 
realizacja projektu międzyprzedmiotowego „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, w ramach którego 
odbył się konkurs fotograficzno-literacki o tym samym tytule – 40 uczniów przysłało prace na 
konkurs; gminny konkurs „Świed Gwiazdeczko” online – 13 uczniów ze szkoły PSP Nr 1, w sumie 
40 uczestników z gminy; „Epicko i lirycznie o naszej szkole” – konkurs literacki z okazji 75-lecia 
szkoły – 35 uczestników z klas 5-8; Szkolny Konkurs Krasomówczy – 15 uczestników; Poranek 
recytatorski – recytacja wierszy B. Wnuka – 8 uczestników, klasy 1-3 oglądały transmisję online; 
projekt edukacyjny „Widokówką po mapie Polski”, polegający na wymianie widokówek 
pomiędzy uczniami różnych szkół – projekt jest nadal realizowany; Ogólnopolski Projekt 



11 
 

Naukowy „Byd jak Ignacy” – zespół projektowy 5 uczniów; Klub Młodego Naukowca – 15 
uczniów; Festiwal Nauki w szkole w ramach Dni Otwartych Szkoły  - 481 uczniów oraz 36 
przedszkolaków z rodzicami; Światowy Dzieo Muzyki – konkursy, rywalizacje międzyklasowe – 
481 uczniów; kilkanaście konkursów plastycznych wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych – 120 
uczniów; realizowano zawody sportowe i treningi sportowe „Lekkoatletyka dla każdego” – 50 
uczniów; koncert kolęd w Głuchołazach, Konradowie i Podlesiu z udziałem szkolnego chóru 
Jedyneczka – 20 uczniów; w ramach wirtualnej świetlicy przeprowadzono „Tik-Tok Challange” – 
konkurs na piosenkę o tematyce związanej z pandemią; uczniowie uczestniczą również 
w konkursach i warsztatach organizowanych przez CK, Miejską i Gminną Bibliotekę, Radio Opole, 
Teatr Lalki i Aktora w Opolu, Uniwersytet Wrocławski. 
PSP Nr 2 – w 2020 r. 15 uczniów wzięło udział w konkursie recytatorskim online. 
PSP Nr 3 –  w 2020 r. uczniowie brali udział w następujących konkursach: Matematyczny Kangur 
- 25 uczniów; Turnieje szachowe – 25 uczniów; Jubileuszowy Festiwal Szachowy – 24 uczniów; 
Konkurs pięknego czytania – 5 uczniów; Konkurs matematyczny Alfik – 25 uczniów; Warsztaty 
biblioteczne – 95 uczniów; Warsztaty – nagranie bajki dla dzieci „Grypula” – 18 uczniów; Ogól-
nopolski konkurs plastyczny wyd. GWO „Moja ulubiona książka” – 5 uczniów; Wojewódzki kon-
kurs matematyczny – etap szkolny – 8 uczniów, etap miejsko-gminny – 6 uczniów; wojewódzki 
konkurs polonistyczny – tap szkolny – 3 uczniów; etap miejsko-gminny – 2 uczniów; wojewódzki 
konkurs historyczny – etap szkolny – 15 uczniów, etap miejsko-gminny – 1 uczeo; wojewódzki 
konkurs geograficzny – etap szkolny – 5 uczniów; etap miejsko-gminny – 2 uczniów; wojewódzki 
konkurs biologiczny 0 etap szkolny – 15 uczniów, etap miejsko-gminny 7 uczniów; wojewódzki 
konkurs chemiczny – etap szkolny – 15 uczniów; wojewódzki konkurs fizyczny – etap szkolny – 28 
uczniów, etap miejsko-gminny – 5 uczniów; wojewódzki konkurs j. angielskiego – etap szkolny – 
30 uczniów, etap miejsko-gminny – 1 uczeo; wojewódzki konkurs j. niemieckiego – etap szkolny 
– 6 uczniów, etap miejsko-gminny – 1 uczeo; konkurs „Matematyczny kangur” – 56 uczniów; 
konkurs plastyczny „Kartka dla bohatera” – 20 uczniów; konkurs „Mała ojcowizna” – 1 uczeo; 
warsztaty „Łączy nas pamięd”; konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka” – 80 uczniów; 
konkurs „Dyktando biegane” – 12 uczniów; OKR – 10 uczniów; Ogólnopolski Konkurs Literacki o 
Złote Pióro Prezydenta Jaworzna – 1 uczeo; konkurs czytelniczy dla klas 5 na temat lektury „Kaj-
ko i Kokosz” – 10 uczniów; konkurs czytelniczy na temat serii „Harry Potter” – 25 uczniów. 
PSP w Nowym Świętowie - Warsztaty : ,,Ręcznie robione, a nie kupione", (57 uczniów); 
Uczniowie klas 4-8 zmagali się z zadaniami obchodów Tygodnia Języka Ojczystego 
zorganizowanego przez bibliotekę szkolną o  tytuł MISTRZA JĘZYKA OJCZYSTEGO; Dzieo Edukacji 
Narodowej- ślubowanie pierwszoklasistów; Warsztaty wielkanocne- ozdoby na świąteczny stół – 
uczniowie klas I- III; Lekcja biblioteczna – uczniowie klasy 1; Udział uczniów w konkursach 
przedmiotowych; Spotkanie z policjantem (ok 90  uczestników szkoły i przedszkola); Dzieo Kobiet 
w przedszkolu. 
PSP SPS w Biskupowie – w szkole zorganizowano lub przeprowadzono: warsztaty kosmetyczne – 
15 uczestników; Konkurs Pięknego Czytania – 6 uczestników; Zaelektryzowani warsztaty – 29 
uczestników; 3 konkursy plastyczne – 29 uczestników; quiz wiedzy o językach obcych – 22 
uczestników; konkurs na najpiękniejszą Kolendę Kling Glockchen – 5 uczestników. 
PSP SRW Burgrabice – ze względu na ograniczenia i zagrożenia epidemiczne, działania związane 
z promowaniem wartości rodziny, organizacją wolnego czasu, wzmacnianiem więzi rodzinnych 
oraz zapobieganiem niedostosowaniu społecznemu w 2020 r. były prowadzone poprzez 
pogadanki, prezentacje i konkursy rodzinne. 
PSP SEUD w Charbielinie – szkole udało się zorganizowad stacjonarnie Konkurs na 
najgrzeczniejszego chłopca. Wzięło w nim udział 30 uczniów. 
PSP Gierałcice – zadania były realizowane w formie zdalnej poprzez: współpracę rodziców 
z dziedmi – zdalne nauczanie wspólne wykonywanie kartek świątecznych, nagrywanie utworów 
muzycznych (kolęd, pastorałek) w okresie świąt Bożego Narodzenia, wspólne przygotowywanie 
utworów poetyckich na liczne konkursy w formie zdalnej, integracja rodzin ze względu na udział 



12 
 

klas w warsztatach plastycznych, przygotowywanie zdalnych projektów. 
PSP SRW Markowice, Polski  Świętów, Sucha Kamienica – szkoła w 2020 r. przeprowadziła 
i zorganizowała konkursy: plastyczne – tematyczne: mikołajkowy, święta Bożego Narodzenia, 
święta patriotyczne, Jesienny Krajobraz, muzyczne – Szkoła do hymnu; akcje MEN: Szkoła do 
hymnu, Szkoła pamięta, Razem na święta. W konkursach  i akcjach wzięło udział 40 uczniów i 19 
przedszkolaków. 
PSP SRiE „Nasza Szkoła” w Sławniowicach – szkoła w 2020 r. zorganizowała lub przeprowadziła 
w formie zdalnej: konkurs „Eko-torba” na wykonanie torby ekologicznej – 25 uczestników; 
wielkanocny konkurs plastyczny; konkurs na Dynię Roku 2020; konkurs na strój karnawałowy; 
„Multitest” – ogólnopolski konkurs przedmiotowy – 7 uczniów; zawody karate tradycyjnego – 1 
uczeo; „Koncert Jarmarku Bożonarodzeniowego Online – 1 uczeo; projekt „Sztuczna Inteligencja” 
– 9 uczniów; lekcja „Walki o Górny Śląsk w latach 1919-1921” w ramach projektu Instytutu 
Śląskiego „Ślązacy dla Niepodległej” – 16 uczniów; 25 uczniów wykonywało również kartki 
i upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Głuchołazach – dla uczniów zorganizowano Koncert Profilaktyczny, promujący 
najwyższe wartości ludzkie: miłośd i zdrowie oraz zachęcający do życia w trzeźwości bez używek. 
Parafialny Zespół Caritas – świetlica środowiskowa – w 2020 r. świetlica zorganizowała 
i przeprowadziła 21 konkursów (plastyczne, muzyczne i sportowe), w których wzięło udział 
średnio 20 uczestników. 
GŚS przy PKPS w Głuchołazach – w 2020 r. podopieczni placówki brali udział w organizowanych 
przez pracowników świetlicy konkursach i warsztatach: Warsztaty plastyczne, Warsztaty 
kulinarne, Warsztaty ekologiczne, Warsztaty makramy, Warsztaty biologiczne Labiq. W zajęciach 
brały udział dzieci uczęszczające do placówki (30 osób). 

 

Podkreślid należy, iż począwszy od marca 2020 r. działalnośd wszelkich systemów, jednostek, 

organizacji i realizacja zobowiązao zawartych m. In. w programach takich jak Program 

Wspierania Rodziny musiały zostad zmodyfikowane z przyczyn ogólnoświatowej pandemii 

koronawirusa. Dysponując ogólnymi zasadami, nakazami i ograniczeniami każdy 

z podmiotów biorących udział w realizacji Programu, którego dotyczy sprawozdanie starał 

się dostosowad formy swojej działalności do panujących warunków. Z danych zawartych 

w powyższych tabelach wynika, że placówki oświatowe z terenu Gminy Głuchołazy nie 

zaprzestały realizacji celu Promowanie wartości rodziny, wspieranie form organizacji wolnego 

czasu i działania edukacyjne służące umacnianiu więzi rodzinnych, ale z ogromnym 

zaangażowaniem i pomysłowością starały się aktywizowad środowisko rodzinne do działania, 

kreatywnego spędzania wspólnego czasu, tym bardziej, że dzieci od 12 marca 2020 r. 

musiały pozostad w domach i realizowad nauczanie zdalne. Zorganizowano zatem wiele 

inicjatyw, uroczystości, konkursów i wyzwao online. Transmitowano uroczystości na 

stronach internetowych, profilach i fan page poszczególnych jednostek, publikowano 

osiągnięcia uczniów, organizowano konkursy, przeprowadzano akcje charytatywne. Każda 

z jednostek, które złożyły informację dotyczącą realizacji celów w/w Programu, wykazała się 

olbrzymią pomysłowością oraz odpowiedzialnością za obowiązki na niej ciążące.  

W celu wspierania rodzin wielodzietnych (3+), gmina realizuje własny program 

„Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny +”. W ramach Programu rodziny, osoby 

z niepełnosprawnymi podopiecznymi (dziedmi 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. 
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Gmina Głuchołazy inwestuje również w rozwój infrastruktury na rzecz wspierania 

zainteresowao dzieci i młodzieży, rozwoju ich pasji i zagospodarowania wolnego czasu: 8 

maja 2020 r. do użytku oddano kolejne 2 km ścieżek zjazdowych typu Singletrack pod 

nazwą „Złote Ścieżki” na Górze Parkowej w Głuchołazach. Zadanie zostało dofinansowane 

przez Województwo Opolskie, reprezentowane przez Marszałka Województwa Opolskiego, 

w ramach zawartej umowy w 2019 r. o udzielenie pomocy finansowej. Całkowita wartośd 

zadania to 149 900,00 zł w tym: 74 990,00 zł płatne ze środków uzyskanych z dotacji celowej 

udzielonej przez Województwo Opolskie; 74  910,00 zł płatne ze środków Gminy Głuchołazy. 

Inwestycja ta ma na celu zarówno umożliwienie rozwoju turystyki kolarskiej na terenie gminy, 

jak również ma wpływ na promowanie sportu i współzawodnictwa, jako jednej z form zdrowego 

i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. Umożliwia również rozwój 

działalności młodzieżowych klubów sportowych w naszej gminie. 

Modernizację przeszła również głuchołaska Góra Szubieniczna, przez mieszkaoców nazywana 

także Górką Papierniczą. Teren został uporządkowany, a wycinka zarośli odsłoniła panoramę 

miasta. Pojawił się także nowy deszczochron oraz elementy małej architektury. Po remoncie 

miejsce to jest idealne na rodzinne wycieczki. Prace remontowe rozpoczęto pod koniec 

sierpnia. Ich celem było jak najlepsze wykorzystanie Góry Szubienicznej, jako miejsca 

atrakcyjnego widokowo i krajobrazowo. W pierwszej kolejności zagospodarowano teren oraz 

zdemontowano zdewastowany deszczochron. W jego miejsce ustawiono nową, drewnianą 

wiatę wyposażoną w ławeczki oraz lunetę, przez którą można podziwiad panoramę 

Głuchołaz. Co istotne korzystanie z lunety jest bezpłatne.  Nowością jest także prowadzący do 

wiaty chodnik, oraz granitowe schody. Pojawiły się również elementy edukacyjne związane 

z ekologią: hotel dla owadów oraz słup z obracanymi kostkami, na których umieszczono 

informacje przyrodnicze. Teren wyposażono również w drewniane ławki, kosze na śmieci 

oraz stojaki rowerowe. Umowna wartośd realizacji zadania to kwota 199 tys. zł, z czego 

ponad 126 tys. zł to wsparcie w ramach projektu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.  

Od 1 października 2020 r. wprowadzono również nowy program „Witaj Nowy Mieszkaocu”, 

w ramach którego każdy urodzony i zameldowany Ne terenie gminy nowy mieszkaniec 

otrzyma zestaw prezentowy zawierający maskotkę Przytulankę, ręcznik kąpielowy dla 

niemowlaka oraz list gratulacyjny. 

 

W roku 2020 ze względu na epidemię koronawirusa nie przeprowadzono działao w ramach 

budżetu obywatelskiego. 

 

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 zadao: 

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

160 rodzin 
306 dzieci 

- liczba rodzin uwikłanych w problem 
przemocy, uzależnienia 

14 
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Zadania do realizacji: 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci i rodzin 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba i formy udzielonej pomocy 
materialnej i rzeczowej, 

- zasiłek stały – 9 osób w rodzinach z dziedmi 
- zasiłek okresowy – 93 rodziny 
- zasiłek celowy – 98 rodzin 
- zasiłek celowy na żywnośd – 121 rodzin 
- posiłek dla dzieci – 129 dzieci 
- specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi – 42 rodzin 

- wysokośd świadczeo oraz liczba 
rodzin i dzieci w rodzinach objętych 
świadczeniami pomocy społecznej, 

Liczba rodzin i dzieci w rodzinach: 160 rodzin, 306 
dzieci 
Wysokośd świadczeo: 
- zasiłek celowy dla rodziny z dziedmi się (do 
ukooczenia szkoły średniej) – od 80,00 zł do 120,00 zł; 
- zasiłek celowy na żywnośd, wypłacany co miesiąc (na 
wniosek) z programu „Posiłek w szkole i w domu” 
rodzinie, w której jest dziecko, lub dziecko będące 
uczniem (do ukooczenia szkoły średniej, również 
policealnej) – 100,00 zł miesięcznie; 
- zasiłek celowy na żywnośd, wypłacany co miesiąc (na 
wniosek) z programu „Posiłek w szkole i w domu” 
rodzinie, w której jest dziecko, które do chwili 
ogłoszenia stanu epidemii korzystało z ciepłego posiłku 
w szkole, przyznanego decyzją administracyjną (do 
ukooczenia szkoły średniej, również policealnej) – 
50,00 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. 
Wysokośd 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. 

- wysokośd świadczeo oraz liczba 
rodzin i dzieci w rodzinach objętych 
świadczeniami związanymi 
z rodzicielstwem (św. rodzinne, św. 
wychowawcze) i alimentacyjnymi, ilośd 
wypłaconych świadczeo 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami otrzymywało 442 
rodziny, w tym: 
na jedno dziecko - 154 
na dwoje dzieci - 196 
na troje dzieci - 64 
na czworo dzieci i więcej - 28 
Wysokośd świadczeo: 
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zasiłek – 95,00 zł, 124,00 zł, 135,00 zł 
dodatki: 
- urodzenie dziecka – 1000,00 zł – 40 świadczeo 
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie – 142 
świadczenia 
- 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)- 661 świadczeo 
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 
zł – 1257 świadczeo 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
do 5 lat – 90 zł; 5 do 24 lat – 110 zł – 1937 świadczenia 
- rozpoczęcie roku szkolnego – 100,00 zł –1015 dzieci 
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania- 69,00 zł, 113,00 zł – 1088 świadczenia 
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka – 1000,00 zł - 114 rodziny / dzieci 
3. świadczenie rodzicielskie – 1000,00 zł miesięcznie 
przez 52 tygodnie – 630 świadczeo 
4. świadczenie wychowawcze – 500,00 zł na dziecko -
1954 rodziny 
5. „Dobry Start” – 300,00 zł jednorazowo – 2124 – 
liczba wypłaconych świadczeo (tzn. liczba 
uprawnionych dzieci) 
6. świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł jednorazowo 
–0 świadczeo 
7. świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 
w zależności od wysokości zasądzonych alimentów, nie 
więcej niż 500,00 zł na dziecko - 108 rodziny, 211 osób 
uprawnionych (dzieci) 

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

129 dzieci 
 

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

93 rodzin,  350 osób w rodzinach, 199 dzieci 

Zadanie do realizacji: 

Aktywizacja społeczna i zawodowa rodzin 

Wskaźniki realizacji zadania: 

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

55 rodzin, w których wychowuje się 19 dzieci 

- liczba rodzin z dziedmi objętych pracą 
socjalną, 

9 rodzin 

- formy działao aktywizujących i liczba 
rodzin nimi objętych, 

14 rodzin objętych aktywizacją zawodową 
25 rodziny objętych aktywizacją społeczną 

- liczba osób objętych kontraktem 
socjalnym, 

66 osób 
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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 

8 rodzin, w rodzinach wychowuje się 19 dzieci; 
Powołano 8 grup roboczych 

- liczba uruchomionych procedur 
„Niebieskie Karty”, 

60 procedur w 55 rodzinach w 2020 r. 

- liczba dzieci w rodzinach objętych 
procedurą „Niebieskie Karty” 

19 

Zadanie do realizacji: 

Zapewnienie dostępu do lokali socjalnych i komunalnych rodzin zagrożonych eksmisją 

Wskaźniki realizacji zadao: 

- liczba rodzin, które otrzymały 
przydział lokalu socjalnego, 

- 5 rodzin z dziedmi otrzymało mieszkanie socjalne 
 

- liczba rodzin, które otrzymały 
przydział lokalu komunalnego, 

- 11 rodzin z dziedmi 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, 
 
- wysokośd środków finansowych 
przeznaczonych na pobyt dzieci w 
pieczy zastępczej (placówki opiekuoczo 
wychowawcze i rodziny zastępcze) 
 

 0 w 2020 r. 
 
 
 
5 w 2020 r.  
 
 
41 dzieci 
 
 
353 555,88 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) 
- 358 (na podst. art. 46 ustawy o pomocy społecznej), 
45 w Punkcie Konsultacyjnym 
- bezpośrednio placówki oświatowe, strony 
internetowe szkół, OPS 

W ramach realizacji Programu Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera również funkcjonowanie 
rodziny w sferze socjalno-bytowej. Wskaźniki realizacji poszczególnych zadao Programu 
pokazują, iż w całym 2020 r. z różnych form pomocy i wsparcia skorzystało łącznie 160 rodzin 
z dziedmi, w których wychowuje się (w 2019 r. – 179 rodziny), w których wychowywało się 
306 dzieci (w 2019 r. – 264). Wszystkie rodziny, mające trudności w zaspokajaniu potrzeb 
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finansowych, są na bieżąco monitorowane przez pracowników socjalnych w zakresie 
przyznawania świadczeo z pomocy społecznej według  warunków określonych ustawą 
o pomocy społecznej oraz wspierane w nabywaniu umiejętności maksymalnego 
wykorzystania własnych zasobów i możliwości. Dzięki wdrożeniu usprawnieo 
organizacyjnych w OPS w Głuchołazach, Zespół Pracy Socjalnej w sposób kompleksowy stara 
się diagnozowad sytuację rodzin i prowadzid z nimi pracę socjalną, która doprowadzi 
do sytuacji, w której rodziny uniezależnią się od pomocy społecznej. W roku 2020 działania 
w zakresie wspierania rodziny w zakresie pogłębionej pracy socjalnej utrudniły obostrzenia, 
nakazy i zakazy związane z epidemią. Zadania obowiązkowe były realizowane, natomiast 
częśd z działao realizowana była w sposób zdalny, tj. za pomocą środków porozumiewania 
na odległośd (kontakt telefoniczny, mailowy). Praca socjalna w terenie realizowana była 
głównie w sposób interwencyjny. Z rodzinami, które tego wymagały współpracował 
natomiast asystent rodziny oraz kuratorzy zawodowi i społeczni, którzy pozostawali 
w kontakcie z pracownikami socjalnymi. 

Z danych OPS wynika jednak, że z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na różnego rodzaju 
usługi, w tym usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze. W 2020 r. 
ze specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 
43 rodziny (44 dzieci), podczas gdy w 2019 r. 39 rodzin. Specjalistyczne usługi opiekuocze, 
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 soc jalno-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. Dzięki tej współ-
pracy klienci kwalifikowani są m.in. do prac społecznie użytecznych, do reintegracji społec z-
nej i zawodowej w ramach centrum integracji społecznej, a także do udziału w kursach pod-
noszących kwalifikacje, szkoleniach i stażach, co  zwiększa ich możliwości i szanse na rynku 
pracy. W roku 2020 14 osób było aktywizowanych zawodowo, natomiast 25 podjęło aktyw i-
zację społeczną. Zespół współpracował też z 25 rodzinami biologicznymi, z których dzieci 
przebywają w pieczy zastępczej (zadanie to realizowane jest na wniosek i za zgodą rodzin 
biologicznych, podobnie jak współpraca rodzin z asystentem rodziny, w związku z czym ich 
liczba nie jest jednolita z liczbą dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej).  

W ramach swoich działao 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 uprawnieo i kompetencji 
są obligatoryjnie powoływani do grup roboczych, pracujących z konkretnymi rodzinami, 
w których wystąpiła przemoc. Według danych OPS jako administratora Zespołu 
Interdyscyplinarnego w 2020 r. wszczęto 60 procedur w 55 rodzinach. W 8 z tych rodzin 
wychowuje się 19 dzieci. W rodzinach, w których dochodzi przemocy nieuniknione jest 
pojawienie się trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych wobec dzieci, 
w związku z czym pracownicy socjalni zobligowani są prowadzid 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 bezpieczeostwa i pomocy dziecku. Pracownicy socjalni nie prowadzą 
bezpośrednio pracy z dzieckiem z rodziny, w której zachodzi podejrzenie występowania 
przemocy, ale zobligowani są informowad rodzica o możliwościach uzyskania pomocy, 
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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 starao o otrzymanie mieszkania z gminnych zasobów mieszkao 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 działao w celu spłaty długów i zapobiegania w przyszłości takim sytuacjom 
(podjęcie współpracy i uzgodnieo z zarządcą w sprawie uregulowania długów, wnioskowanie 
o dodatek mieszkaniowy, energetyczny). 

Do zadao własnych gminy należy również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuoczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuoczo-wychowawczej, regionalnej placówce lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym. W 2020 r. w pieczy zastępczej lub placówkach opiekuoczo-wychowawczych 
umieszczonych zostało 5, a przebywało łącznie 41 dzieci. W związku z tym gmina poniosła 
wydatki w wysokości 353 555,88 zł. 

W okresie pandemii rozpoczęła się też intensywna współpraca pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Opolskiego, a Gminą Głuchołazy. Jednym z działao 
w zakresie współpracy była realizacja zadania w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka -
 wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuoczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej - II edycja" realizowanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, 
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach trafiły środki ochrony 
osobistej oraz środki i urządzenia dezynfekujące zmniejszające ryzyko zarażania wirusem SARS-
CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące trafiły do 17 
rodzin z dziedmi współpracujących z asystentem rodziny oraz 19 rodzin z dziedmi, które 
współpracują z Zespołem Pracy Socjalnej głuchołaskiego OPS. Pozostałe środki ochrony, m.in.: 
przyłbice, maseczki, płyny, rękawiczki, przeznaczone były dla pracowników Ośrodka 
prowadzących bezpośrednią pracę z rodzinami. Wsparcie uzyskane zostało dzięki 
współpracy Gminy Głuchołazy z realizatorem projektu "Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 
przeżywających opiekuoczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -  II 
edycja", Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. 

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 2: programy edukacyjne i profilaktyczne w 2020 r. prowadzone były w oparciu 
o „Program wychowawczy i profilaktyczny PP Nr 2 w Głuchołazach”. Nie odbyły: spotkania 
z policjantem, spotkania z ratownikiem medycznym, spotkania ze strażakami. Realizowano: 
Program „Przedszkole przyjazne dziecku” – 195 dzieci; programy z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej – 18 dzieci. Ponadto edukowani są również rodzice: dla 7 grup, 
łącznie ok. 111 rodziców wygłoszono referaty: Rozwijanie kompetencji cyfrowych w wieku 
przedszkolnym, Prawidłowości rozwoju 4-latka, Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu, 



19 
 

Jak rozwijad u dzieci koncentrację uwagi, Charakterystyka rozwoju dziecka 5-letniego, 
Gotowośd szkolna. W ramach obowiązków służbowych nauczyciele przedszkola brali udział 
w zdalnych posiedzeniach trzech grup roboczych powołanych do prowadzenia 3 Niebieskich 
Kart dla 3 rodzin. Podnoszone są również kompetencje i wiedza specjalistyczna nauczycieli. 
W 18 szkoleniach, które odbywały się online wzięło udział ok. 40 nauczycieli: „Mówię TAK, 
mówię NIE” – TECHNIKA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W ZAWODZIE NAUCZYCIELA; Rola 
motywacji w nauczaniu zdalnym; Przyszłośd dzisiejszego przedszkola; Logorytmika w pracy 
przedszkola; Gra w kolory – radośd zdobywania wiedzy; ABC pracy zdalnej w wychowaniu 
przedszkolnym; Projektowanie zabaw i aktywności z kartami Multi-talk; Muzyka 
w przedszkolu. Jak utrzymad fascynację dziecka podczas grupowych zajęd plastycznych; 
Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka w pracy nauczyciela, pedagoga, terapeuty; 
Logorytmika na domowo; Terapia logopedyczna online w praktyce; Fundamenty pracy 
z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy; O relacjach nauczyciel – rodzic w czasach 
domowego przedszkola; Higiena cyfrowa a nauczanie zdalne. O czym powinni pamiętad 
nauczyciele; Jak w pandemii przetrwad w domu z dziedmi i pracą?; Terapia zdalna w praktyce; 
Przedszkolna rzeczywistośd po 6 maja 2020; Kształcenie na odległośd – nowe regulacje 
prawne. 
PN „Puchatek” – zajęcia edukacyjne: bajko terapia: czytanie dzieciom bajek, nie tylko 
edukacyjnych, które poruszają problemy, np. strach przed rozstaniem z rodzicami, brak wiary 
w siebie, awersja do mycia, niechęd do leżakowania; poezjo terapia – spotkanie 
z terapeutyczną poezją dziecięcą. W zajęciach każdego tygodnia biorą udział wszystkie 
przedszkolaki. 
PSP Nr 1: Programy edukacyjne, zajęcia profilaktyczne zorganizowane na terenie szkoły  
w 2020 r.: profilaktyka Czerniaka: „Znamię! Znam je” – klasy 7 i 8 – 90 osób; Program Akademii 
Uwielbiam – ogólnopolski program edukacyjny, który promuje zdrowy styl życia wśród 
uczniów – 50 uczniów; Uniwersytet w klasie – praca projektowa – klasa 7 b (19 osób) - nauka 
współpracy w grupie; propagowanie zdrowego stylu odżywiania się – Klasowy Dzieo 
Marchewki, program Wybieram Wodę – 62 uczniów; „Dlaczego dzieci jedzą śmieci” – 
prezentacja Anny Pozaoskiej, zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży 
i rodziców na temat zagrożeo wynikających z nadwagi i otyłości (GDDW i zebranie z rodzicami - 
klasa 7 – 18 uczniów; Dzieo Zdrowego Śniadania – kontynuacja ogólnopolskiego programu 
Śniadanie daje moc” – 62 uczniów; ogólnopolski program „Trzymaj formę” – 137 uczniów; 
projekt autorski przeprowadzony w  klasie 8 „Za zasłoną złości” – 18 osób; rozwijanie 
kompetencji cyfrowych: bezpieczne, celowe wykorzystywanie TIK dzięki metodzie Web Questu 
– 62 uczniów; znane osoby z dysleksją – konkurs na prelekcje tematyczne uczniów w ramach 
Tygodnia Świadomości Dysleksji oraz projekt FB „Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego” – 
klasy 4-8 321 osób; spotkania z policjantem w zakresie „Bezpieczna droga do i ze szkoły” – 160 
uczniów; Ogólnopolska Kampania „Białych Serc” – profilaktyka zapobiegania uzależnieniom – 
481 uczniów; konkurs o tematyce profilaktycznej „Dopalam się zdrowo”, „Zamiast elektryka 
wybierz batonika” – cała szkoła; zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Wrzesieo miesiącem 
świadomości chorób nowotworowych u dzieci” – 55 uczniów; Dzieo cukrzycy – zajęcia 
w klasach – 60 uczniów; zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy – 
„Przemoc i jej rodzaje”; godziny wychowawcze w klasach na temat właściwego zachowania 
się, praw i obowiązków ucznia, dziecka (481 uczniów); zajęcia pierwszej pomocy prowadzone 
przez pielęgniarkę szkolną (481 uczniów); pogadanka w klasie 3 prowadzona przez pedagoga 
na temat kulturalnego zachowania się wobec kolegów i ich rodziców – 22 uczniów. 
PSP Nr 2 – w 2020 r. przeprowadzono programy i działania mające na celu zapobieganie 
niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży – Sztuka życia bez nadużycia – program 
z zakresu profilaktyki uzależnieo dofinansowany z funduszy GKRPA – 220 uczniów; Dzieo 
bezpiecznego Internetu – lekcje wychowawcze, konkursy plastyczny i filmowy – 220 uczniów; 
Granie na ekranie Fundacji Dbam o mój zasięg – badanie zjawiska uzależnienia dzieci od gier 
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komputerowych – 100 uczniów; konkursy plastyczny i fotograficzny przeprowadzone 
w ramach akcji aktywne ferie i bezpieczne ferie – 220 uczniów. 
PSP Nr 3 – w 2020 r. ze względu na ograniczenia i zagrożenia epidemiczne nie zostały 
zorganizowane programy profilaktyczno-edukacyjne. Zagadnienia były realizowane przez 
wychowawców i nauczycieli przedmiotowców podczas lekcji. Poruszane tematy: profilaktyka 
uzależnieo (papierosy, alkohol, środki odurzające w tym dopalacze, Internet, telefon 
komórkowy itp.; stres i jego wpływ na życie człowieka; bezpieczna organizacja zajęd w szkole 
i poza szkołą; bezpieczeostwo w czasie zajęd online; cyberprzemoc i sposoby przeciwdziałania; 
odpowiedzialnośd nieletnich; prawa i obowiązki uczniów; wypełnianie obowiązku szkolnego. 
PSP w Nowym Świętowie - Bezpieczeostwo w domu i szkole (klasy I-III); Dzieo bezpiecznego 
Internetu (klasy II i III- warsztaty w szkole klasy starsze online); Bezpieczni w sieci „Sieciaki” 
klasy II i III; „Bezpieczeostwo w sieci: - cyberprzemoc- klasy IV – VIII; „Internet – jak mądrze 
z niego korzystad” klasy IV – VIII; „Uzależnienia behawioralne – Hazard”  klasy VI- VIII;  
Uzależnieniom stop- gry komputerowe klasy IV- VIII; szkoła organizowała również zajęcia 
warsztatowe realizowane w poszczególnych klasach przez pedagoga szkolnego w formie 
zdalnej i stacjonarnej w klasach I- III: „Nasze emocje- rozpoznajemy i nazywamy emocje” 
warsztaty dla klasy II i III; Komunikacja niewerbalna- mowa ciała (klasa III); W szkole zostały 
przeprowadzone następujące działania i programy profilaktyczne: Komunikacja 
interpersonalna- jak mówid i jak słuchad; Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i orientacji 
zawodowej: „Zainteresowania- jak rozwijad”, „Mój styl uczenia się”, „Jak uczyd się 
skuteczniej”, „Miasto zawodów”, Profilaktyka zdrowotna- COVID- zasady higieny i dystans 
społeczny- wszystkie klasy. 
PSP SPS w Biskupowie – realizacja szkolnego projektu „Owoce i warzywa w szkole” – 14 
uczestników; udział w projekcie „Mleko w szkole” – 14 uczestników; realizacja 
ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”; „Śniadanie daje 
moc” – 20 uczestników; nauka jazdy na łyżwach – 20 uczestników; nauka jazdy na nartach 
w Lądku-Zdroju – 25 uczestników; udział w programie „Słodziaki” – 15 uczestników. 
PSP SRW Burgrabice – ze względu na ograniczenia i zagrożenia epidemiczne, działania 
związane z promowaniem wartości rodziny, organizacją wolnego czasu, wzmacnianiem więzi 
rodzinnych oraz zapobieganiem niedostosowaniu społecznemu w 2020 r. były prowadzone 
poprzez pogadanki, prezentacje i konkursy rodzinne. 
PSP SEUD w Charbielinie – realizując zadania Programu Profilaktyczno-Wychowawczego 
nauczyciele poświęcali bardzo dużo czasu zagadnieniom spędzania wolnego czasu, 
rekomendując ruch, zdrową dietę i ograniczenie korzystania z komputera. Poświęcono 
również wiele uwagi tematom związanym z zakażeniem COVID 19. Wszystkie przedsięwzięcia 
były realizowane online. 
PSP Gierałcice – zadania były realizowane w formie zdalnej poprzez: współpracę rodziców 
z dziedmi – zdalne nauczanie wspólne wykonywanie kartek świątecznych, nagrywanie 
utworów muzycznych (kolęd, pastorałek) w okresie świąt Bożego Narodzenia, wspólne 
przygotowywanie utworów poetyckich na liczne konkursy w formie zdalnej, integracja rodzin 
ze względu na udział klas w warsztatach plastycznych, przygotowywanie zdalnych projektów. 
PSP SRWJ w Jarnołtówku – w 2020 r. szkoła realizowała program profilaktyczno-
wychowawczy na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021; uczniowie klas 1-3 brali udział 
w programie „Mały Opolanin”, mającym na celu rozwijanie zainteresowao uczniów, 
poznawanie swojego regionu, zabytków, kultury), w programie udział wzięło 23 uczniów, 
4 nauczycieli i 1 rodzic. „Wszelkie działania prowadzone w trakcie trwania pandemii były 
prowadzone zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. W związku z trwającą pandemią 
szersze działania w zakresie profilaktyki nie były możliwe do prowadzenia w trybie 
stacjonarnym. W trakcie nauki zdalnej kładziono nacisk na objęcie pomocą psychologiczno-
pedagogiczną związaną z izolacją społeczną uczniów w trakcie pandemii i stresem 
z zagrożeniem coronavirusem”. (szkoła współpracuje z Policją, kuratorem SR w Prudniku do 
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spraw nieletnich, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nysie i Głuchołazach) 
PSP SRW Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica – apele porządkowe; tematy 
profilaktyczne oraz edukacyjne były realizowane na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 
Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami urzędu celno-skarbowego oraz z pielęgniarką. 
Komisariat Policji udostępnił filmy edukacyjne, które udostępniane zostały dzieciom  (zarówno 
uczącym się stacjonarnie jak i online). 
PSP SRiE w Sławniowicach – ze względu na ograniczenia i zagrożenia epidemiczne profilaktyka 
prowadzona był w formie stacjonarnej i zdalnej. Wychowawcy omawiali zagadnienia na 
lekcjach wychowawczych (m. In. asertywnośd, zdrowy styl życia, zachowania ryzykowne, 
środki uzależniające ich skutki). Organizowane były obchody Dnia Tolerancji, Dnia Praw 
Dziecka. Uczniowie brali udział w konkursie KRUS „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy 
znasz zwierzęta i szanujesz”, w programie „Program dla szkół” promującym zdrowe 
odżywianie i zdrowy styl życia oraz w zajęciach z pierwszej pomocy. 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Głuchołazach – dla uczniów zorganizowano Koncert Profilaktyczny, 
promujący najwyższe wartości ludzkie: miłośd i zdrowie oraz zachęcający do życia w trzeźwości 
bez używek.  
Parafialny Zespół Caritas – świetlica środowiskowa – w 2019 r. przeprowadzono zajęcia 
z podopiecznymi z zakresu: profilaktyki chorób i higieny (6), profilaktyki uzależnieo od używek 
(4), profilaktyki uzależnieo od gier komputerowych i mediów społecznościowych (6). 
W każdych zajęciach brało udział średnio 20 osób – podopieczni świetlicy. 
GŚS przy PKPS w Głuchołazach – w 2020 r. zrealizowano cykliczne programy profilaktyczne 
i edukacyjnych ( 1 x tydzieo) ; staraliśmy się przekazad informacje na temat aktualnych 
zagrożeo związanych z epidemią Covid 19. 

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, 

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

- liczba dzieci objętych socjoterapią 30 

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 świadczeo 

Od stycznia do czerwca 2020 r. – 91 uczniów 
od września do grudnia 2020 r. - 82 uczniów 
 
 
92 209,03zł stypendia socjalne 
1767,96 zł wyprawka 

Zadanie do realizacji: 

Organizowanie bezpłatnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Wskaźniki realizacji zadania: 
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- liczba i rodzaje form wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży, 
- liczba dzieci korzystających z 
organizowanych form wypoczynku 

Akcja zimowa (GŚS) – 30 dzieci; 
Akcja letnia (GŚS) – 30 dzieci; 
Letnia kolonia profilaktyczna (GŚS) – 8 dzieci; 
zimowisko (ŚS) – 30 dzieci; 
półkolonia (ŚS) – 25 dzieci; 
3 wycieczki (ŚS) – 20 dzieci; 
2 ogniska (ŚS) – 25 dzieci; 
1 dyskoteki (ŚS) – 30 dzieci. 
WO – nie miało propozycji ani zgłoszeo od 
organizatorów (kuratorium oświaty) 

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 
 
- liczba dzieci i młodzieży objętych 
wsparciem przez poszczególnych 
specjalistów 

Punkt Konsultacyjny – 1 specjalista (psycholog) 
 
 
 
Punkt Konsultacyjny – 29 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 działao profilaktycznych jest 
jednym z ich obowiązkowych zadao. Jak wynika z danych przekazanych przez placówki, 
w 2020 r. w gminie mimo pandemii zostało zrealizowanych wiele inicjatyw o charakterze 
profilaktycznym i edukacyjnym, które mają ogromny wpływ na podniesienie świadomości 
wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeo i uzależnieo współczesnego świata. Szczególnie 
ważnymi tematami w okresie zdalnego nauczania są przede wszystkim izolacja społeczna 
i ograniczenie kontaktów oraz ich skutki a także niebezpieczeostwo uzależnienia od nowych 
technologii. 

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. Działalnośd placówek skierowana jest przede wszystkim do dzieci z rodzin, które 
przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych. Zajęcia opiekuocze 
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. 
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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 zakooczono 
realizację usługi asystenta, ze 
szczególnym wskazaniem na 
zrealizowanie stawianych w planie 
pomocy celów, 
 
- liczba rodzin/osób objętych wsparciem 
asystenta rodziny w ramach ustawy „Za 
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 

18 
35 
 
 
3 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
3 rodzin, 5 dzieci 
 
 
3 

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 45 
porad 27 osobom. 

Zadanie do realizacji: 

Rozwijanie systemu wsparcia rodzin poprzez promowanie usług rodzin 
wspierających 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba działao 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: 
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- 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 opiekuoczo-wychowawcze, ze 
szczególnym uwzględnieniem środowisk nie korzystających z pomocy asystenta 
rodziny 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba rodzin objętych pracą socjalną 
świadczoną przez pracowników 
socjalnych 

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

Zadanie do realizacji: 

Zapewnienie usług opiekuoczych i specjalistycznych usług opiekuoczych 

Wskaźniki realizacji zadnia: 

- liczba rodzin objętych usługami 
opiekuoczymi oraz specjalistycznym 
usługami opiekuoczymi 

44 rodzin (specjalistyczne usługi 
opiekuocze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi) 
154 rodzin (usługi opiekuocze – osoby 
starsze i niepełnosprawne) 

 

„Rozwijanie systemu wsparcia rodziny” jest jednym z zadao 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 2020 
r. OPS zatrudniał 1 asystenta rodziny, który prowadził pracę z 18 rodzinami (jednocześnie 
współpracował z 15 rodzinami). Najczęstszymi problemami w rodzinach, z którymi 
współpracuje asystent, są uzależnienia (alkohol, coraz częściej pojawiające się narkotyki) 
i wiążące się z tym trudności w wypełnianiu przez rodziców / opiekunów funkcji opiekuoczo -
wychowawczych, ale również niskie kompetencje w zakresie wypełniania funkcji opiekuoczo -
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 podjąd 
współpracę. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej jest ostatecznością w sytuacji, kiedy 
rodziny wykazują się skrajnym brakiem realizacji funkcji opiekuoczo -wychowawczych. 
Dochodzi do tego najczęściej w przypadku rodzin, w których występuje uzależnienie, 
a rodzina nie jest w stanie współpracowad z odpowiednimi służbami, w  celu zapobieżenia 
konieczności ograniczenia praw rodzicielskich. Decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy 
zastępczej podejmuje sąd rodzinny. W 2020 r. w pieczy zastępczej umieszczonych zostało 5 
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 
byd bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. 
Dotyczyd 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 2020 r. OPS realizował 1 umowę z rodziną pełniącą funkcję 
rodziny wspierającej. Wsparciem objęta była 1  rodzina zamieszkująca na terenie gminy. 
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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 opiekuoczo-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 usprawnieo 
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 (160 rodzin, które złożyły w 2020 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 
opiekuoczo-wychowawczych. W związku z pandemią praca socjalna była prowadzona 
głównie za pomocą środków porozumiewania się na odległośd, asystent rodziny pracował 
z rodzinami bezpośrednio, z zachowaniem surowych zasad sanitarnych.  

 

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 zadao: 

- liczba szkoleo 

- ilośd uczestników szkolenia 

- 2 szkolenia 

- 2 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 szkoleo 

- liczba uczestników 

- liczba superwizji 

3 szkolenia 

3 pracowników  

-  
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„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 
opiekuoczo-wychowawczych. W roku 2020 2 pracowników uczestniczyło w szkoleniach: 
„Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (1 osoba), „Mediacje rodzinne” (1 osoba) 
oraz „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych jako narzędzie przeciwdziałania 
przestępczości” (2osoby).  

 

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 sprawozdao 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. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyoca Parafialny Zespół Caritas – Świetlica 

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

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

Sucha Kamienica 
10. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie 
11. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice 
12. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego Uśmiech Dziecka 

w Charbielinie 
13. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek 
14. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Nasza szkoła” 

w Sławniowicach 
15. Publiczne Przedszkole Nr 1 
16. Publiczne Przedszkole Nr 2 
17. Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” 
18. Urząd Miejski – Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
19. Urząd Miejski – Wydział Oświaty 
20. Urząd Miejski – Wydział Planowania Zamówieo Publicznych i Działalności Gospodarczej 
21. Zespół Szkół w Głuchołazach 
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V PODSUMOWANIE 

 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018–2020 ma na celu wyznaczenie takich 
kierunków działao 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 działao wskazuje, że podmioty realizujące cele i zadania określone 
w Programie dokładają wszelkich starao, by oferta wspierania rodzin była szeroko dostępna 
i dopasowana do ich potrzeb. Niemniej ważne są również wszelkiego rodzaju działania 
profilaktyczne, bogata oferta działao promujących wartości rodzinne i wspólne spędzanie 
wolnego czasu, a także zajęcia umożliwiające dzieciom i młodzieży rozwijanie pasji 
i zainteresowao. Nie ulega wątpliwości, że w kolejnych latach należy dostosowad system oraz 
wdrożyd działania, które będą miały na celu uwrażliwianie rodzin na potrzeby dzieci, które 
zostały w znacznej mierze odizolowane od świata i kontaktów z rówieśnikami, ze szkołą, 
z nauczycielami, z powodu pandemii. Należy również kontynuowad działania profilaktyczne, 
które mają na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi uzależnieo behawioralnych, przede 
wszystkim od nowych technologii oraz zagrożeo, jakie technologie za sobą niosą. 
 
Gmina ma obowiązek corocznego przedkładania radzie miejskiej sprawozdania z realizacji zadao 
z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawiania potrzeb związanych z realizacją zadao. 

Podsumowując realizację zadao w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
w 2020 r. należy stwierdzid, że gmina Głuchołazy: 

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) 

3. poprzez współpracę OPS z innymi jednostkami samorządowymi, placówkami 
oświatowymi, opiekuoczymi, organizacjami pozarządowymi, sądem rodzinnym, 
kuratorami itd. Tworzy i rozwija system opieki nad dzieckiem oraz prowadzi pracę 
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-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. gwarantuje 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-
opiekuoczo wychowawczej; 

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

7. prowadzi monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywającym 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczej (asystent prowadzi 
monitoring rodziny po zakooczeniu z nią współpracy, monitoring jest również 
prowadzony przez pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej); 
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8. prowadzi pracę socjalną na rzecz rodzin, mającą na celu umożliwienie osobom 
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonad wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób 
i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i zapobieganie 
trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działao 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 opiekuoczo-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. 

5. Podnoszenie kwalifikacji przez osoby prowadzące pracę z rodziną w celu doskonalenia 
i profesjonalizacji ich działao. 

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, działao ukierunkowanych na promowanie rodziny, propagowanie idei 
wspólnego spędzania wolnego czasu, inwestowanie w rozwój potencjałów 
i zainteresowao dzieci i młodzieży. 

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

 

 

 

Przedł. Katarzyna Krzętowska-Zapała 


