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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 XXXV/349/21 Rady 
Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 r., przyjęty został Gminny Program 
Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, 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 2021 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. 
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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 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. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t. j. 2021 poz. 2268 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, sprzyjającego 
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. Sprawny system interwencji kryzysowej oraz zapobiegania powstawaniu sytuacji 

kryzysowych w rodzinach w tym, w rodzinach wychowujących dzieci. 
5. Wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny. 
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 III Realizacja Programu w roku 2021 

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 w danym roku 

PP Nr 1 – w 2021 r. przedszkole podjęło następujące działania: udział w XI Rajdzie Turystycznym, 
zabawa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, Dzieo chłopaka, Pasowanie na Starszaka, 
Piknik jesienny w czeskim przedszkolu w ramach współpracy w projekcie przedszkola z Mikulovic 
Przyjaciele bez granic, złożenie kwiatów pod pomnikiem z okazji święta odzyskania 
niepodległości, spotkanie z Mikołajem, zabawa karnawałowa, udział rodziców w akcji Cała Polska 
czyta dzieciom we wszystkich grupach wiekowych, zawody moich bliskich, zajęcia otwarte 
z udziałem rodziców, Szkoła do hymnu – udział w akcji MEiN, spotkanie z pisarzem Grzegorzem 
Kasdepke. 
PP Nr 2 – w 2021 r. podjęto następujące działania: bal karnawałowy (8 bali ok. 150 dzieci, bez 
udziału rodziców ze względu na epidemię); Dzieo Babci i Dziadka – 8 grup przedszkolnych – ok. 
150 dzieci oraz ok. 300 babd i dziadków, 150 rodziców (występy były prezentowane online), 
Święto Rodziny – występy dzieci online (8 grup, tj. ok. 150 dzieci i około 300 rodziców), nadanie 
imienia przedszkolu Niezapominajka połączone z pożegnaniem 6-latków – impreza w ogrodzie 
przedszkola, około 70 dzieci i 140 rodziców, pasowanie na przedszkolaka – 3 imprezy grupowe 
w plenerze, w sumie około 80 dzieci (bez udziału rodziców), pasowanie na starszaka – 3 imprezy 
grupowe w plenerze w sumie około 80 dzieci (bez udziału rodziców), Dzieo przedszkolaka – 
8 imprez odbywających się w grupach(około 160 dzieci, bez udziału rodziców). 
PSP Nr 1 – w 2021 r. szkoła zorganizowała 5 imprez integracyjnych dla rodzin: Szkolny Dzieo 
Dziecka – gry, zabawy integracyjne, akcje charytatywne, w które angażowali się uczniowie, 
rodzice i nauczyciele: „Marzycielska poczta”, „Sadzimy kwiaty i zioła”, „Opatrunek na ratunek”, 
„Kartka dla pacjenta”, Tydzieo Świadomości Dysleksji – warsztaty i prelekcje dla uczniów 
i rodziców, Integracyjny Rajd Czwartaka – rodzice zaangażowani w organizację ogniska dla dzieci 
i innych atrakcji, rodzinny konkurs „Szkolny rekord w wielkości palmy wielkanocnej”. 
PSP Nr 2 – Dzieo kropki (święto kreatywności) – 250 uczniów, Dzieo życzliwości - 21 listopada  
jest obchodzony w szkole jako światowy dzieo Życzliwości i Pozdrowieo, w którym uczniowie 
i rodzice przesyłają życzenia w formie zdjęd i filmów zamieszczanych na stronie internetowej 
szkoły; zorganizowano happening szkolny 250 uczniów, Uczniowie (25 osób) wspólnie 
z rodzicami przygotowali drobne upominki – ozdoby bożonarodzeniowe dla podopiecznych 
głuchołaskich ZOL, Mam talent – rozwijanie zainteresowao uczniów, wspieranie różnorodnych 
form organizacji czasu wolnego (18 uczniów), Akcja Żonkil – 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu 
powstania w getcie warszawskim szkoła angażuje się w akcję społeczno-edukacyjną Żonkile 
(250 uczniów), udział w projekcie Empatyczna klasa, mającym na celu kreowanie u dzieci 
i młodzieży postaw lojalności, współpracy, pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania 
stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na danych 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 (12 uczniów); Tydzieo Uczniowskiej 
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Supermocy – tydzieo w czasie którego organizowane są zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas 
których uczniowie mają szansę poznad siebie oraz swoje mocne strony. Podczas finału uczniowie 
przebierają się za swoich superbohaterów; Tydzieo dobrych relacji – festyn z okazji dnia patrona 
szkoły, noc bibliotek w szkole, wycieczki, lekcje wychowawcze, ściana życzliwości itp. 
(250 uczniów); Ogieo kultury – nie stosuj! – projekt wymyślony przez nauczycieli PSP Nr 2 
i realizowany w ramach ogólnopolskiego EDUKO – Bardzo Młoda Klutura, projekt zakładał 
zrealizowanie m. In. warsztatów fotograficznych, teatralnych, o emocjach, filmowych, 
gry terenowej dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli, działania projektowe związane 
będą z historią miasta i jej wpływ na współczesne relacje międzyludzkie, w ramach działao 
zaplanowano również konkursy dla mieszkaoców gminy oraz galę podsumowującą; Wszystkie 
kolory świata (Unicef)– w ramach akcji uczniowie projektują i własnoręcznie szyją szmaciane 
laleczki oraz nadają im imiona i wskazują kraj, z którego laleczka pochodzi. Następnie w szkole 
odbywa się wystawa. Każdy za symboliczną darowizną może zabrad laleczkę do domu. Zebrane 
środki zostaną przekazane na wsparcie programów szczepieo dla dzieci z najuboższych krajów 
świata. Klub szkół Unicef – inicjatywa edukacyjna zrzeszająca placówki zainteresowane 
propagowaniem idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. 
Szkoły zrzeszone w Klubie uczestniczą w akcjach edukacyjnych Unicef, ale przede wszystkim 
działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka; festyn Dzieo Sportu Szkolnego – 
250 uczniów; Szlachetna paczka -  akcja charytatywna; Rodacy – Bohaterom – akcja 
charytatywna skierowana do Kresowiaków, polegająca na pisaniu kartek świątecznych oraz 
przygotowaniu paczek żywnościowych (250 uczniów); Międzynarodowy Dzieo Praw Dziecka 
w szkole – zajęcia wychowawcze, konkursy, prace plastyczne i filmowe, happeningi, przemarsz 
ulicami miasta, promowanie praw dziecka (250 uczniów) 
PSP Nr 3 –  w 2021 r. ze względu na ograniczenia epidemiczne zorganizowano jeden szkolny 
piknik „Wielkie święto dzieci i nie tylko”; w szkole odbyły się również imprezy okolicznościowe: 
projekty edukacyjne W jakim języku mówią zwierzęta, Dzieo matki, Mała księżniczka – wielki 
człowiek, prezentacja online z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, apel z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości, zajęcia online dla przedszkolaków z PPP Nr 1, PPP nr 2 oraz 
Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” pn. Dlaczego warto segregowad śmieci oraz Szkoła 
na medal, uczestnictwo w akcji Zespół kolorowych skarpetek i skarpetkowe wyzwanie, akcja 
Drzewo czytelnicze, uczestnictwo w akcji Rodacy bohaterom, Mikołajki w Krasiejowie, andrzejki, 
mikołajki i wigilie klasowe, pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, projekt edukacyjny 
BohaterOn, projekt edukacyjny Śniadanie daje moc, jasełka Co zmieniło naszą klasę, wizyta 
w ZOL: przekazanie upominków oraz przedstawienie jasełek, projekt edukacyjny Z kulturą mi 
do twarzy, projekt edukacyjny Łączy nas pamięd, udział w akcji Szlachetna paczka oraz w zbiórce 
darów dla dzieci z placówki opiekuoczo-wychowawczej w Paczkowie, udział w akcji Szkoła do 
hymnu, organizacja Dnia Dyni, projekt edukacyjny Dzieo pustej klasy, udział szkoły w obchodach 
Światowego Dnia Życzliwości w ramach Tygodnia Dbania o Relacje, zajęcia z dogoterapii we 
współpracy z TPD Koło Leczniczo-Rehabilitacyjne w Głuchołazach, w ramach GDDW 
przeprowadzano lekcje o bezpiecznych feriach oraz bezpiecznych wakacjach. 
PSP w Bodzanowie – w roku 2021 szkoła zorganizowała: Dzieo Babci i Dziadka, zbiórkę darów dla 
potrzebujących „I ty zostao świętym Mikołajem”, jasełka szkolne, festyn z okazji Dnia Dziecka na 
fortach w Nysie, Dzieo Matki, Dzieo Ojca, wycieczkę do Krasiejowa na spotkanie z Mikołajem 
(cała szkoła).  
PSP w Nowym Świętowie – w roku 2021 zorganizowano: dzieo Babci i Dziadka, mikołajkową 
zbiórkę darów dla hospicjum w Nysie, jasełka szkolne, festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Patrona 
szkoły, Dzieo Matki. 
PSP SPS w Biskupowie – w 2021 r. szkoła zorganizowała: zabawę karnawałową, Dzieo Babci 
i Dziadka – występy dzieci online, Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
Dzieo Sortu – rozgrywki sportowe i ognisko. Wycieczkę nad jezioro w Łączkach i ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, Dzieo pizzy – pieczenie ciasta, dzieo kuchni niemieckiej, Mikołajki – 



8 
 

imprezę dla rodzin z dziedmi, wigilię szkolną i jasełka, Europejski Dzieo Języków Obcych, 
Tenisowy piątek – zajęcia z tenisa stołowego 
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 2021 r. nie były możliwe do realizacji. 
PSPSEUD w Charbielinie – w 2021 r. szkoła nadal 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 SRWJ w Jarnołtówku – z powodu pandemii i ograniczeo sanitarnych szkoła zorganizowała 
ognisko integracyjne uczniów i rodziców klasy 3 poza terenem szkoły (gospodarstwo 
agroturystyczne). 
PSP SRW Markowice, Polski  Świętów, Sucha Kamienica – w 2021 roku zorganizowano: 
poetyckie spotkanie przy świecach (30 osób), udział w ogólnopolskich akcjach: Szkoła pamięta, 
Szkoła do hymnu, Wspólnie na święta (60 osób), Na święta dla pacjenta (3 osoby), pasowanie na 
ucznia klasy pierwszej (65 osób) i czytelnika szkolnej biblioteki (12 osób), wycieczka do lasu 
w Markowicach (62 osoby), rowerowa wycieczka do Morowa (27 osób), wycieczka do wioski 
indiaoskiej w Kolooskie (50 osób); uroczystości szkolno-klasowe: Dzieo Chłopaka, Dzieo Dziecka 
(60 osób); Dzieo Poczty – pisanie i wysyłanie listów do kolegów i nauczycieli (35 osób) 
PSP SRW Stary Las – w roku 2021 zorganizowano Szkolny Dzieo Sportu dla wszystkich uczniów 
szkoły. 
PSP SRiE „Nasza Szkoła” w Sławniowicach – szkoła informuje, iż w roku 2021 zorganizowano 
cztery przedsięwzięcia na rzecz rodziny: Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki, przygotowanie 
laurek z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, zapalenie zniczy na cmentarzu, wigilię szkolną, wyjazd 
na lodowisko. 
GŚS przy PKPS w Głuchołazach – z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2021 roku nie 
organizowano festynów, pikników itp.. W świetlicowych wydarzeniach uczestniczyli podopieczni 
świetlicy. 

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 2021 r. 52 rodzin złożyło wnioski o wydanie karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla 
Rodziny+”, w tym 12 osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Podkreślid należy, że ważnośd kart z dotychczasowym terminem do 31.12.2020 r., o ile nie 
nastąpiła zmiana danych zawartych we wniosku, została przedłużona do 31.12 2022 r. (ze 
względu na epidemię). 
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 
W 2021 r. 96 rodzin złożyło wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny 
„Opolska Karta Rodziny i Seniora” 
W 2021 r. 15 rodzin złożyło wniosek o wydanie „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” 

Zadanie do realizacji: 

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

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba zorganizowanych konkursów i warsztatów w danym roku 

PP Nr 1 – w 2021 r. przedszkole uczestniczyło w konkursach organizowanych przez Bibliotekę 
Dziecięcą: Motyle książkowe, Eko Miś, zajęcia biblioteczne, udział w gminnym konkursie kolęd 
i pastorałek Świed gwiazdeczko (online), prowadziło współpracę z PSP nr 2 w Głuchołazach – 
zabawy ruchowe, konkurencje sportowe, uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez 
pedagogów ze świetlicy socjoterapeutycznej Kosmos, warsztaty edukacyjne z pielęgniarką, 
wykonało ozdoby choinkowe i przekazało do czeskiego przedszkola w Mikulovicach w ramach 
projektu Przyjaciele bez granic, przeprowadziło warsztaty edukacyjne z robotyki organizowane 
przez Akadamię Przedszkolaka, wzięło udział w projekcie edukacyjnym PSP Nr  w Głuchołazach 
Głuchołazy w oczach dziecka – podróż przez osiem stuleci miasta. 
PSP Nr 1: projekty edukacyjne, konkursy, inicjatywy zrealizowane w 2021 roku: ekologiczne: 
„Działaj z ImPETem”, „Razem dla klimatu”, „Sprzątanie świata”, „Odkrywamy tajemnice 
przyrody”, zdrowotne „Dzieci i cukrzyca w szkole” (zaangażowanie całej szkoły oraz nauczycieli), 
„Smaki jesieni”, sportowe: „Ruch to zdrowie”, „Sporty rakietowe”, naukowe: „Estry – pachnąca 
chemia”, „Czytam z klasą”, „Czytam, bo lubię”, projekt edukacyjny z okazji 800-lecia Głuchołaz 
„Głuchołazy w oczach dziecka – podróż przez osiem stuleci” – cała szkoła oraz przedszkola 
z naszej gminy; działalnośd szkolnego koła naukowego „Byd jak Ignacy”, które zajęło pierwsze 
miejsce w Polsce, od momentu sukcesu rodzice i uczniowie z entuzjazmem przyjęli pomysł 
innowacji w szkole, czyli prowadzenia zajęd tematycznych z fizyki, chemii, programowania, 
kodowania itp. w ramach koła „Młodego naukowca”, konkursy: „Konkurs pięknego czytania”, 
„Konkurs poezji w języku angielskim”, konkurs recytatorski „Opowiedział dzięcioł sowie”, 
konkurs krasomówczy w szkole (online), konkursy plastyczne, muzyczne (w tym gminny konkurs 
„Świed gwiazdeczko”), ekologiczne, przedmiotowe (chemiczny, przyrodniczy, matematyczny), 
liczne zawody sportowe. Inicjatywy kształtujące postawy prospołeczne, patriotyczne, zdrowotne: 
„Dzieo uśmiechu”, „Dzieo życzliwości i Pozdrowieo”, „Dzieo praw dziecka”, „Światowy dzieo 
autyzmu”, Dzieo osób z zespołem Downa, dzieo chłopaka i dzieo dziewczyny, Międzynarodowy 
Dzieo Orderu uśmiechu, Światowy Dzieo Poezji (online), akcja „Pamiętamy”, Święto Patrona 
szkoły (wideo apel z uwagi na pandemię), Światowy Dzieo Tabliczki Mnożenia, Międzynarodowy 
Dzieo Muzyki, miesiąc bibliotek szkolnych, Święto Niepodległości, Dzieo Flagi (online), projekt 
„Tu wszędzie jest moja ojczyzna”.  Ogółem odbyło się 26 konkursów, 16 projektów 
edukacyjnych, działały 22 koła rozwijające zainteresowania, przeprowadzono 20 inicjatyw 
kształtujących prawidłowe postawy dziecka. Uczniowie uczestniczą też we wszelkich konkursach, 
warsztatach organizowanych przez instytucje zewnętrzne (Centrum Kultury, Miejska i Gminna 
Biblioteka, Radio Opole, Teatr Lalki i Aktora, Uniwersytet Wrocławski). 
PSP Nr 2 – w 2021 r. 55 uczniów wzięło udział w 15 warsztatach zawodoznawczych dla ósmych 
klas; w szkole przeprowadzono lub zorganizowano 8 konkursów; przeprowadzono warsztaty 
edukacyjne: fotograficzne, teatralne, scenariuszowe, filmowe, sportowe, z emocji. 
PSP Nr 3 –  w 2021 r. w szkole zorganizowano projekty edukacyjne: Coś z niczego, Królewska gra 
w naszej świetlicy, Śladami bioróżnorodności Opolszczyzny, Dzieo odkrywców, Złote szkoły, Lekcje 
z sieciakami, Tydzieo bibliotek, zajęcia praktyczno-techniczne, warsztaty wypiekania pizzy, wy-
prawa do studni Jakubowej, zajęcia zawodoznawcze (technik ortopeda, masażysta), warsztaty 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wyjazdowe lekcje kulturano-historyczno-
krajobrazowe do Opola, dzieo postaci z bajek. Konkursy: matematyczny kangur, konkurs mate-
matyczny Alfik, konkurs plastyczny Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża, szkolny 
konkurs pięknego czytania, gminny konkurs pięknego czytania, dyktando biegane, konkurs eko-
nomiczno-finansowy Złote szkoły, konkurs wiedzy o świętach Bożego Narodzenia w tradycji an-
glosaskiej, konkurs recytatorski Poezja jesienią, wojewódzkie konkursy przedmiotowe: matema-
tycznym polonistyczny, historyczny, geograficznym, biologiczny, chemiczny, fizyczny, języka an-
gielskiego, języka niemieckiego 
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PSP w Bodzanowie – w roku 2021 szkoła zorganizowała i przeprowadziła wymienione konkursy 
i warsztaty: Tydzieo Języka Ojczystego, wyjazd uczniów na „Zieloną Szkołę”, szkolne dyktando 
z okazji Dnia Niepodległości, warsztaty wielkanocne – wykonanie palm i ozdób, konkursy 
przedmiotowe na etapie szkolnym: języka polskiego, biologii, historii, języka angielskiego, 
matematyczny, geograficzny, warsztaty „Mój powrót do szkoły – obawy, oczekiwania, 
jak pokonad stres” (klasy IV-VIII), warsztaty pieczenia pierników świątecznych na upominki dla 
społeczności Bodzanowa, warsztaty z robotyki, konkurs „Sport w wyobraźni ucznia”, konkurs 
biblioteczny z okazji „Dnia Pluszowego Misia”, Dzieo Pluszowego Misie – warsztaty 
dla najmłodszych, Otwarte Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, projekt 
„Wirtualne podróże”, konkurs plastyczny „Mikołaj widziany oczami dziecka”, udział 
w wydarzeniu „Szkoła do hymnu”, pokaz i trening karate, „Dzieo postaci z bajek”, „Święto dyni” – 
warsztaty pieczenia dyniowych babeczek, „Dzieo baśni”, „Dzieo gier planszowych”, „Warsztaty 
kulinarne”, „Dzieo kropki”, konkurs plastyczny „Mama oczami dziecka”, konkurs wielkanocny na 
najpiękniejszy stroik i ozdobę świąteczną, konkurs wielkanocny „Portret ucznia z jajem”, „Tłusty 
czwartek na sportowo”, „Superkoderzy”, „Adwentowa choinka” – rywalizacja uczniowska 
w rozwiązywaniu zadao związanych z tematyką świąteczną. 
PSP w Nowym Świętowie – konkursy i warsztaty: Tydzieo Języka Ojczystego, „Zielona szkoła”, 
projekt Kartki z iskierkami emocji dla iskierkowych przyjaciół z Polskiej Sobotniej Szkoły im. 
Dywizjonu 303 w Londynie (partner projektu), szkolne dyktando z okazji Dnia Niepodległości, 
wakacyjny konkurs fotograficzny, przeprowadzenie w szkole akcji Żonkile w ramach obchodów 
rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim; udział uczniów w wielkanocnych 
warsztatach online Ręcznie robione, a nie kupione; wykonanie palm i ozdób wielkanocnych 
w ramach warsztatów wielkanocnych, przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów 
przedmiotowych języków polskiego i angielskiego, biologii, historii. 
PSP w Jarnołtówku – szkoła zorganizowała i przeprowadziła 4 konkursy wewnątrzszkolne oraz 
2 warsztaty: konkurs głośnego czytania, szkolny konkurs recytatorski wierszy J. Brzechwy 
i J. Tuwima, konkurs czytelniczy, wewnątrzszkolny konkurs piosenki anglojęzycznej, warsztat 
muzyczny w czerwcu 2021 r., warsztaty pieczenia pizzy w KGW w Charbielinie. 
PSP SPS w Biskupowie – w szkole zorganizowano i przeprowadzono: konkurs recytatorski 
„Poezja Jesienią” – uczeo szkoły w swojej kategorii w gminie zajął 2 miejsce, internetowe 
konkursy EduNect, konkurs matematyczny XI Światowy Dzieo Tabliczki Mnożenia. 
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 2021 r. nie były możliwe do realizacji. 
PSP SEUD w Charbielinie – szkole udało się zorganizowad stacjonarnie Konkurs 
na najgrzeczniejszego chłopca oraz na najgrzeczniejszą dziewczynkę, które mają na celu 
wdrażanie kultury towarzystwie, propagowanie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. 
Wzięło w nich udział 30 uczniów. 
PSP SRW Markowice, Polski  Świętów, Sucha Kamienica - szkoła w 2021 r. przeprowadziła 
i zorganizowała konkursy: biblioteczny Świąteczne perypetie Mikołaja na kartach komiksu 
(42 osoby), konkursy przedmiotowe etap szkolny: matematyczny, historyczny, pięknego czytania, 
literacki (5 osób), plastyczny (40 osób), teatrzyk Trzy świnki (37 osób), organizacja nietypowych 
świąt: Dzieo popcornu, lego, dinozaura, naleśnika, sołtysa, Ziemi, pszczół, matki (65 osób). 
PSP SRiE „Nasza Szkoła” w Sławniowicach – szkoła w 2021 r. zorganizowała i przeprowadziła 
7 konkursów i warsztatów: warsztaty ceramiczne w Centrum Kultury w Głuchołazach, warsztaty 
świąteczne, Dzieo Dyni – konkurs plastyczny na dynię, szkolne konkursy przedmiotowe: 
matematyczny, języka polskiego, języka angielskiego, konkurs bożonarodzeniowy EduNect, 
dyktando z okazji Święta Niepodległości, konkurs szkolny z okazji Światowego Dnia Książki pn. 
„Okładka mojej ulubionej książki”. 
PSP SRW Stary Las – w roku 2021 zorganizowano konkursy: konkurs na najciekawsze 
opowiadanie, konkurs czytelniczy, konkurs na najciekawszą grę planszową – uczeo szkoły 
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laureatem szczebla wojewódzkiego, konkurs języka angielskiego – uczeo szkoły finalistą szczebla 
wojewódzkiego, tematyczne konkursy plastyczne. W konkursach organizowanych przez szkołę 
mogą wziąd udział wszyscy uczniowie. 
GŚS przy PKPS w Głuchołazach – w 2021 r. podopieczni placówki brali udział w konkursach 
i warsztatach mających na celu rozwój zainteresowao dzieci i młodzieży. 

 

W wyniku realizacji zadao w ramach celu 1, wzrasta świadomośd wartości więzi rodzinnych 

wśród mieszkaoców gminy Głuchołazy, co ma pozytywny wpływ na integrację rodzin oraz 

poprawę stylu ich życia. Promowanie prawidłowych wzorców rodziny, organizowanie 

atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla rodzin, a w szczególności dla dzieci i młodzieży 

przyczynia się do minimalizowania obszarów wykluczenia społecznego oraz ograniczania wpływu 

ewentualnych negatywnych wzorców środowiska rodzinnego na młodych odbiorców. Ponadto 

inwestowanie w rozwój zainteresowao dzieci i młodzieży wpływa na wybór społecznie 

akceptowanych form pożytkowania wolnego czasu w przyszłości. Inicjatywy podejmowane przez 

placówki oświatowe, kulturalne, sportowe, organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe 

zachęcają do wspólnego spędzania czasu z bliskimi i integracji pokoleniowej. 

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

organizacji i realizacja zobowiązao zawartych m. in. w programach takich jak Gminny 

Program Wspierania Rodziny, musiały zostad zmodyfikowane z przyczyn ogólnoświatowej 

pandemii koronawirusa. Sytuacja epidemiczna trwała nadal w 2021 r. 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 prezentowanych w tabeli danych wynika, że większośd placówek 

oświatowych z terenu gminy Głuchołazy realizowała cel Promowanie wartości rodziny, 

wspieranie form organizacji wolnego czasu i działania edukacyjne służące umacnianiu więzi 

rodzinnych oraz z ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością starała się aktywizowad 

środowisko rodzinne do działania, kreatywnego spędzania wspólnego czasu. Mimo pandemii 

udało się zorganizowad wiele inicjatyw, uroczystości i konkursów również w formie „online”. 

Transmitowano uroczystości na stronach internetowych, profilach i fan page poszczególnych 

jednostek, publikowano osiągnięcia uczniów, organizowano konkursy, przeprowadzano akcje 

charytatywne. 

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. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

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, 

148 rodzin, w których wychowywało się 292 dzieci 

- liczba rodzin uwikłanych w problem 
przemocy, uzależnienia, 

59 

Zadania do realizacji: 

Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
socjalno-bytowej 

Wskaźniki realizacji zadania: 

- liczba rodzin objętych pomocą oraz wysokośd środków przeznaczonych na poszczególne formy 
pomocy: 

POMOC SPOŁECZNA 

- zasiłek stały 158 rodzin; środki: 857 742,00 zł; w tym: 
9 osób w rodzinach z dziedmi; środki:   24 411,22 zł 

- zasiłek okresowy 408 rodzin; środki: 1 261 348,00 zł; w tym: 
94 rodziny z dziedmi; środki: 368 694,79 zł 

- zasiłek celowy 541 rodzin; środki: 264 082 zł; w tym: 
86 rodzin z dziedmi 

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 

- zasiłki rodzinne z dodatkami 329 rodzin; środki: 1 474 712,17 zł 

- zasiłki pielęgnacyjne 
(dla niepełnosprawnego dziecka) 

Średnio liczba osób w miesiącu 111,25 – 1335 
świadczeo wypłaconych w 2021 r. na kwotę 
288 146,40 zł 

- świadczenia pielęgnacyjne Liczba świadczeo 90,5 (średniomiesięcznie) - 1086 
świadczeo wypłaconych w 2021 roku na kwotę 2 081  
862,00 zł 

- świadczenia rodzicielskie Średnio 39 osób w miesiącu (łącznie 464 świadczenia 
w roku na kwotę 429 427 zł) 

- specjalny zasiłek opiekuoczy Średnio 24 osoby w miesiącu (łącznie 233 świadczenia 
w roku na kwotę 143 900 zł) 

- jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

87 osób na kwotę łączną 87 000 zł 

- zasiłek dla opiekuna Średnio 7 osób w miesiącu (łącznie 86 świadczeo w 
roku na kwotę 52 988 zł) 

- świadczenia wychowawcze 500+ Na kwotę 18 285 306,00 zł 

- fundusz alimentacyjny W roku 2021 wypłacano świadczenie alimentacyjne 
155 osobom (102 rodziny) uprawnionym lub ich 
przedstawicielom ustawowym na kwotę 879 373,00 zł 

- świadczenie Za życiem 0 

- „Posiłek w szkole i w domu” (posiłek 
w przedszkolu / szkole) 

112 przyznanych posiłków dla dzieci w szkole lub 
przedszkolu 

- przyznanie pomocy rzeczowej FEAD 800 skierowao w 2021 r. (tj. 800 wydawanych paczek) 

Zadanie do realizacji: 

Aktywizacja społeczna i zawodowa rodzin 
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Wskaźniki realizacji zadania: 

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

72 rodziny 

- liczba rodzin z dziedmi objętych pracą 
socjalną, 

5 rodzin objętych pogłębioną pracą socjalną 
(prowadzona w zespole pracy socjalnej) 
Ogółem pracę socjalną prowadzono w 689 rodzinach 
korzystających z pomocy społecznej 

- liczba rodzin objętych działaniami 
aktywizacyjnymi (aktywizacji 
społecznej i zawodowej), 

25 rodzin (aktywizacja prowadzona w zespole pracy 
socjalnej jako główny cel udzielania pomocy) 

- liczba osób objętych kontraktem 
socjalnym (w zakresie aktywizacji) 

105 kontraktów socjalnych cz. A 
8 kontraktów socjalnych cz. B 
zawartych z osobami korzystającymi z pomocy 
finansowej OPS 

Zadanie do realizacji: 

Zapewnienie dostępu do lokali socjalnych i komunalnych rodzin zagrożonych eksmisją 

Wskaźniki realizacji zadao: 

- liczba rodzin z dziedmi, które 
otrzymały przydział lokalu socjalnego, 

8 rodzin z dziedmi otrzymało mieszkanie socjalne 
 

- liczba rodzin z dziedmi, które 
otrzymały przydział lokalu 
komunalnego, 

15 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: 
a. rodzinnej 
b. instytucjonalnej 
 
- liczba dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej (w danym roku): 
a. rodzinnej 
b. instytucjonalnej 
 
- liczba dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej (w danym roku): 
a. rodzinnej 
b. instytucjonalnej 
 
- wysokośd środków finansowych 
przeznaczonych na pobyt dzieci 
w pieczy zastępczej: 
a. rodzinnej 
b. instytucjonalnej 

  
 
 

a. 0 
b. 0 

 
 
 

a. 1 
b. 0 

 
 
 

a. 25 
b. 15 

 
 
 
 

a. 132 162,78 zł 
b. 210 067,30 zł 
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Rodziny mające trudności w zaspokajaniu potrzeb finansowych są na bieżąco monitorowane 
przez pracowników socjalnych w zakresie przyznawania świadczeo w warunkach określonych 
ustawą o pomocy społecznej. Kompleksowa diagnoza sytuacji rodzin i praca socjalna mają 
doprowadzid do sytuacji, w której będą one potrafiły maksymalnie wykorzystad własne zasoby 
i możliwości. Rodziny zagrożone utratą mieszkania są motywowane w ramach pracy socjalnej 
do podejmowania działao w zakresie zapobiegania na przyszłośd takiej sytuacji (podjęcie 
współpracy i uzgodnieo z zarządcą w sprawie uregulowania długów, wnioskowanie o dodatek 
mieszkaniowy, energetyczny). Pracownicy socjalni współpracują również z PUP (również 
w ramach wspólnych projektów), nyskim CIS oraz organizacjami realizującymi projekty 
aktywizacji zawodowej co prowadzi do zaktywizowania członków rodzin na rynku pracy. 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 podnoszących kwalifikacje, szkoleniach i stażach, co  zwiększa ich możliwości 
i szanse na rynku pracy (25 osób, w tym 10 zakwalifikowanych do prac społecznie 
użytecznych). 

W ramach realizacji Programu Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera funkcjonowanie rodziny 
w sferze socjalno-bytowej. Wskaźniki realizacji poszczególnych zadao Programu pokazują, 
iż w 2021 r. z pomocy i wsparcia w formie świadczeo przyznanych na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej korzystało łącznie 148 rodzin z dziedmi, w których wychowywało się 
292 dzieci (dane zaczerpnięte zostały z raportów generowanych w systemie obsługi klientów 
pomocy społecznej). Wszystkie rodziny, mające trudności w zaspokajaniu potrzeb 
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. W 2021 r. działania w zakresie wspierania 
rodziny w zakresie pogłębionej pracy socjalnej były nadal utrudnione obostrzeniami 
związanymi z epidemią, ale prowadzone. 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 asystent 
rodziny oraz kuratorzy zawodowi i społeczni, którzy pozostawali w kontakcie z pracownikami 
socjalnymi. 

W tym miejscu podkreślid należy, że świadczenia z pomocy społecznej uzależnione 
od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej powinny stanowid 
ostatnią możliwośd udzielania pomocy, po wykorzystaniu wszystkich uprawnieo 
(w przypadku rodzin z dziedmi, wszelkich świadczeo związanych z rodzicielstwem  – 
świadczenia rodzinne, 500+, świadczeo z funduszu alimentacyjnego). Ponieważ zadania te 
w 2021 r. były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tabeli powyżej 
przedstawiono liczby osób uprawnionych, które korzystały z poszczególnych świadczeo oraz 
kwoty wypłaconych świadczeo w całym okresie sprawozdawczym. Pracownicy socjalni 
w ramach swoich obowiązków dbają, by rodziny wnioskujące o pomoc społeczną w pierwszej 
kolejności starały się o przyznanie świadczeo, do których są uprawnione, mimo to częśd 
z tych rodzin nadal kwalifikuje się do korzystania ze świadczeo z pomocy społecznej 
(finansowych oraz niefinansowych). Dane na temat ilości rodzin korzystających z pomocy 
znajdują się w powyższej tabeli. 

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 
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(podjęcie współpracy i uzgodnieo z zarządcą w sprawie uregulowania długów, wnioskowanie 
o dodatek mieszkaniowy, energetyczny). W 2021 r. 8 wnioskujących rodzin z dziedmi 
otrzymało lokale socjalne natomiast 15 rodzin z dziedmi mieszkanie komunalne.  

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 2021 r. w pieczy zastępczej umieszczone zostało 1 dziecko, a łącznie 
w placówkach opiekuoczo-wychowawczych oraz w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 
40 dzieci. W związku z tym gmina poniosła wydatki w wysokości  342 230,08 zł. 

Cel 3 szczegółowy: 
Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży 

Zadania do realizacji: 

Prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze 
szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej nowych technologii 

Wskaźniki  realizacji zadania: 

- liczba i rodzaj zorganizowanych programów profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz dzieci i 
młodzieży w danym roku 

PP Nr 1 w wymienionym zakresie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuchołazac, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Policją. 
PP Nr 2: programy edukacyjne i profilaktyczne w 2021 r. prowadzone były w oparciu 
o Program wychowawczy i profilaktyczny PP Nr 2 w Głuchołazach pn. Przedszkole przyjazne 
dziecku; realizowano również Indywidualne Programu Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET)  dla  
dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym; programy z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej – 24 dzieci, plan współpracy ze środowiskiem na rok szkolny 2020/2021 
i 2021/2022, ze względu na covid 19 nie zrealizowano zaplanowanych w programach spotkao z 
policjantem, pielęgniarką, strażakami. Realizowano współpracę z Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przedszkole uczestniczyło w 3 
grupach roboczych powołanych do prowadzenia 3 procedur Niebieskie Karty – praca zdalna); 
na podstawie Planu współpracy z rodzicami na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 
zrealizowano m. In. referaty nauczycieli prezentowane podczas zebrao z rodzicami (8 grup, ok. 
130 rodziców): Pierwszy dzieo dziecka w przedszkolu, Co powinien umied 4 latek, Dojrzałośd 
dziecka 6 letniego do podjęcia nauki w szkole, Rozwój psychofizyczny dziecka 4, 5, 6 letniego; 
w ramach Planu doskonalenia na lata 2021 / 2023 zrealizowano 18 szkoleo online dla ok. 40 
nauczycieli: Gry i zabawy dla osób z autyzmem, jąkanie od teorii do praktyki, terapia 
behawioralna dzieci z autyzmem – co warto wykorzystad w pracy nauczyciela w szkole 
i przedszkolu, Rozwijanie postaw patriotycznych u dzieci w przedszkolu i w szkole, Terapia ręki 
I i II stopnia, Wybiórczośd pokarmowa, Instrumentacje w edukacji przedszkolnej, Problemy 
wychowawcze w przedszkolu. Przedszkole współpracuje również z jednostkami, instytucjami, 
organizacjami: z Urzędem Miejskim, Wydziałem Oświaty UM w Głuchołazach, OPS 
w Głuchołazach, PPP w Nysie (oddziały w Głuchołazach i Nysie), biblioteką dziecięcą 
w Głuchołazach, policją. 
PSP Nr 1: Programy edukacyjne, zajęcia profilaktyczne zorganizowane na terenie szkoły  
w 2021 r.: 2 programy profilaktyczne, 11 inicjatyw promujących bezpieczeostwo w sieci, 
7 spotkao o tematyce profilaktyki zdrowia i bezpieczeostwa oraz 20 projektów i pogadanek na 
temat prawidłowych relacji i przeciwdziałających przemocy. Pogadanki i akcje promujące 
bezpieczeostwo w sieci: Code week, Dzieo Bezpiecznego Internetu, Hour of code – godzina 
kodowania – cała szkoła; Dzieci w sieci czyli Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów – 
spektakl online, Nie hej tuję – reaguję – zajęcia w ramach godzin z wychowawcą (klasy 6-8), 
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świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowej komunikacji (klasy 5), zagrożenia 
płynące z Internetu (klasy 7), czym są fake newsy i clickbaity (klasy 7-8), internetm reklama, TV 
– wpływ mediów na kształtowanie postaw młodzieży (klasy 7), rozsądne korzystanie 
z Internetu (klasy 3-8), Bezpieczeostwo w sieci – hejt i cyberprzemoc (klasy 5-8); spotkania z 
policjantem w zakresie „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, „Bezpieczne wakacje” 
(468 uczniów); elementy programu „Trzymaj formę” – piramida zdrowego żywienia 
(140 uczniów), ogólnopolski program „Nie nowotworom u dzieci” – klasy 4 (55 uczniów), 
ogólnopolski program edukacyjny profilaktyka czerniaka – „Znam je? Znamię” (150 uczniów), 
bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem, pokaz tresury psów policyjnych (cała szkoła 468 
uczniów), szkolenie z pierwszej pomocy – bezpieczne wakacje (150 uczniów), „Bezpieczne 
wakacje nad wodą” – spotkanie z ratownikiem WOPR (468 uczniów), program profilaktyczny 
finansowany przez GKRPA w Głuchołazach „UNPLUGGED” dla klasy 7 (15 uczniów oraz ich 
rodziców), zdalnie realizowany był program profilaktyczny „Fantastyczne możliwości” w klasie 
ósmej (19 uczniów wraz z rodzicami). We wszystkich klasach w ramach godzin 
wychowawczych realizowane są również tematy z zakresu m.in. przeciwdziałania przemocy, 
kształtowania właściwych postaw: Razem możemy więcej. Akcja integracja, projekt „Bon ton, 
uczymy się manier z Kubą i Bubą”, Przemoc i agresja, Przemoc – co robid gdy jesteś świadkiem, 
Co mogę zrobid ze swoją złością?, Jak radzid sobie ze stresem?, projekt: „Lekcje z emocjami”, 
Nie hejtuję – reaguję, Werbalnie i niewerbalnie – jak rozmawiad z innymi, projekt „Co znaczy 
byd odpowiedzialnym”, projekt „Czym jest empatia”, Różni ale tacy sami, projekt „Moje 
talenty i mocne strony”, Jak stad się prawdziwym przyjacielem?, Moje hobby i pasje, 
Asertywnośd i empatia, Tolerancja i szacunek, Jak radzid sobie w trudnych sytuacjach?, 
Jak walczyd z nałogami?, Skutki uzależnieo i nałogów. Uczniowie przejawiający zaburzone 
zachowania objęci są indywidualną opieką pedagoga szkolnego. Szkoła korzysta również ze 
wsparcia GSŚ oraz pomocy psychologa dziecięcego. Prowadzone są również liczne zajęcia 
pozalekcyjne, które kształtują u uczniów prawidłowe nawyki spędzania wolnego czasu oraz 
pozwalają rozładowad w konstruktywny sposób negatywne emocje. Szkoła ściśle współpracuje 
z Sądem Rodzinnym, kuratorami, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikami 
Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej. 
PSP Nr 2 – w 2021 r. zrealizowano: Wybór należy do ciebie – program z zakresu profilaktyki 
uzależnieo, na wniosek szkoły dofinansowany z funduszy GKRPA – 250 uczniów. W ramach 
projektu zorganizowano m. In. konkurs na plakat i film. Zajęcia warsztatowe prowadzono 
w klasach 1-8; Dzieo bezpiecznego Internetu – cykl realizowany w lutym i marcu 2021 r.: lekcje 
wychowawcze, konkursy (plastyczny i filmowy), konkurs na plakat, prezentację multimedialną, 
film. W projekcie udział wzięło 220 uczniów. Dodatkowo przeprowadzone zostały warsztaty 
dla uczniów klas 1-6; warsztaty profilaktyczne UNPLUGGED dla uczniów klas 7 i ich rodziców; 
Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo – badanie relacji w szkole po zdalnym nauczaniu w ramach 
projektu Dbam o mój zasięg; warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnieo (klasy 1-8, 24 
godziny). Warsztaty z zakresu bezpieczeostwa w internecie (klasy 1-6, 10 godzin). 
PSP Nr 3 – w 2021 r. zostały zorganizowane programy profilaktyczno-edukacyjne: Nie zmarnuj 
swojego talentu, Hazard? Nie dam się wciągnąd, Unplagged, Twoje dane – twoja sprawa, 
Szkoła z klasą, Uczymy dzieci projektowad, spotkanie z policjantem Bezpieczna droga do szkoły 
i nie tylko, Odpowiedzialnośd nieletnich, szkolny projekt Dzieciostwo bez uzależnieo. 
PSP w Bodzanowie – w roku 2021 szkoła zrealizowała działania i programy profilaktyczne: 
„Dzieo bezpiecznego internetu” klasy 4-8, „Bezpieczni w sieci” – cykl spotkao, których 
tematami były: uzależnienia behawioralne – Internet (klasy 4-8), hazard (klasy 7-8), gry 
komputerowe (klasy 4-8), cyberprzemoc (klasy 4-8), profilaktyka czerniaka „Znamię – znam 
je!”, „Dzieo Zdrowej Żywności” – cała społecznośd szkolna (70 uczniów), Nasze emocje – 
uczymy się rozpoznawad emocje (klasy 1-3), dzieo bezpiecznego Internetu – bezpieczni w sieci 
„Sieciaki” (klasy 1-3, tj. 30 uczniów), bezpieczny uczeo – bezpieczeostwo na co dzieo oraz 
w drodze do szkoły i ze szkoły (z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od Policji) – cała 
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szkoła, Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantami (cała szkoła), „Czyściochowa Akademia” 
(klasy 1-3, tj. 27 uczniów). 
PSP w Nowym Świętowie - Dzieo bezpiecznego Internetu (klasy IV – VIII 41 uczniów; 
Akademia Bezpiecznego Puchatka – klasa II; Dzieo Zdrowej Żywności – cała społecznośd 
szkolna, tj. 71 uczniów; Nasze emocje – uczymy się rozpoznawad emocje – klasy I-III 
(30 uczniów); Bezpieczni w sieci Sieciaki klasy II i III; Bezpieczny uczeo bezpieczeostwo na co 
dzieo oraz w drodze do szkoły  ze szkoły (z wykorzystaniem materiałów od policji – 
30 uczniów), Bezpieczne wakacje – spotkane z policjantami (cała szkoła); WF z AWF – klasy I-III 
(30 uczniów), realizacja programu Akcja menstruacja. 
PSP SPS w Biskupowie – realizacja projektu „Śniadanie daje moc” – 8 osób, „Mega misja” – 
8 osób, kampania społeczna w ramach programu „Bezpieczna Droga” – „Dobrze cię widzied”, 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Czytanie ma moc”. 
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 2021 r. nie były możliwe 
do realizacji. 
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 oraz stacjonarnie w klasach I-III. Ponadto realizowano zadania 
z zakresu „Zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży” przewidziane 
w programie profilaktycznym szkoły, m. In. w młodszych klasach realizowany był projekt 
„Bezpieczny Junior”, w którym wzięło udział 13 osób, natomiast uczniowie klas I-III wzięli 
udział w warsztatach przygotowywania pizzy. 
PSP SRWJ w Jarnołtówku – w 2021 r. szkoła realizowała program profilaktyczno-
wychowawczy 
PSP SRW Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica – prezentacja multimedialna z okazji 
rocznicy wrześniowej (27 osób), warsztaty edukacyjne Sztuczna inteligencja – programowanie 
w szkołach (16 osób), innowacje pedagogiczne Czytam z klasą – lekturki spod chmurki, Sekrety 
najbliższego regionu (40 osób), apele online: uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Dzieo Unii 
Europejskiej, Dzieo Żołnierzy Wyklętych (55 osób), Dzieo bezpiecznego Internetu (60 osób), 
przeprowadzenie próbnego alarmu we współpracy ze strażakami OSP Polski Świętów – 
symulacja akcji ratowniczej, pokazy strażackie, zabawy (75 osób); kontrola uzębienia 
w dentobusie (52 osoby). 
PSP SRiE w Sławniowicach – w roku 2021 zorganizowano: Dzieo Edukacji Narodowej – 
akademia, prezentacja, pogadanka; lekcje biblioteczne w Centrum Kultury w Głuchołazach, 
Międzynarodowy Dzieo Praw Dziecka z UNICEF – prezentacja, projekt – wspólny plakat, 
pogadanka. 
PSP SRW Stary Las – w roku 2021 wszyscy uczniowie z podziałem na zespoły klasowe biorą 
udział w warsztatach z psychologiem. 
GŚS przy PKPS w Głuchołazach – w 2021 r. zrealizowano 5 programów profilaktycznych 
dotyczących bezpieczeostwa w sieci, zagadnieo związanych z cyberprzemocą, programów 
prozdrowotnych oraz dotyczących przyszłości i organizacji czasu wolnego. 

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, 

1 placówki, 30 miejsc (Gminna  Świetlica 
Socjoterapeutyczna przy PKPS w Głuchołazach) 

- liczba dzieci i młodzieży 23 dzieci na dzieo 31.12.2021 r. w Gminnej Świetlicy 
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uczęszczających do placówek 
wsparcia dziennego, 

Socjoterapeutycznej przy PKPS w Głuchołazach 

- liczba dzieci objętych socjoterapią 23 na dzieo 31 grudnia 2021 r. 

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 
(socjalnych oraz o charakterze 
motywacyjnym) 

Od stycznia do czerwca 2021 r. – 80 uczniów 
od września do grudnia 2021 r. - 74 uczniów 
 
 
83 256 zł stypendia socjalne 
84 568 zł stypendia o charakterze motywacyjnym 

 

„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 2021 r. w gminie mimo nadal trwającej 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 1 placówkę wsparcia dziennego 
(świetlicę socjoterapeutyczną), która oferuje 30 miejsc dla dzieci i młodzieży. Jej działalnośd 
skierowana jest przede wszystkim do dzieci z rodzin, które przeżywają trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych. Zajęcia w jednostce mają między innymi 
na celu wzrost kompetencji społecznych dzieci będących ich uczestnikami. Stosowane 
na zajęciach metody oraz techniki pozwalają uczestnikom na przyswajanie pozytywnych 
wzorców zachowao i trenowanie umiejętności społecznych. Działania socjoterapeutyczne 
są zatem przede wszystkim szansą na poprawę funkcjonowania w grupie społecznej. 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 świetlicy socjoterapeutycznej, szkoły 
prowadzą bezpośrednią współpracę ze świetlicą. 

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. Gmina realizuje również stypendia motywacyjne przyznawane za wyniki 
w nauce lub osiągnięcia sportowe. 
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Cel 4 szczegółowy 

Sprawny system interwencji kryzysowej oraz zapobiegania powstawaniu sytuacji kryzysowych 
w rodzinach, w tym w rodzinach wychowujących dzieci. 
 

Zadania do realizacji 

Rozwój usług asystentów rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-
wychowawczych 

Wskaźniki realizacji zadania 

liczba rodzin korzystających ze 
wsparcia asystentów rodzin w 
2021 r. 

20 

Zadanie do realizacji 

Organizacja i finansowanie szkoleo dla asystentów rodzin w celu podnoszenia ich kwalifikacji 
i kompetencji 

Wskaźniki realizacji zadania 

liczba kursów, szkoleo, warsztatów 
etc. 

1 

Zadanie do realizacji 

Zapewnienie dostępności do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego osobom 
przeżywającym trudności 

Wskaźniki realizacji zadania 

liczba i rodzaj miejsc poradnictwa 
specjalistycznego 

Punkt konsultacyjny – jednostka poradnictwa 
specjalistycznego 
Zespoły pracowników socjalnych realizujących zadania OPS 

liczba osób i udzielonych porad Zespół Pracy Socjalnej udzielił 291 porad 78 rodzinom 
W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 83 porady 
65 osobom 
Ponadto poradnictwo specjalistyczne jest jednym z zadao 
pracowników socjalnych prowadzących pracę socjalną z 
rodzinami, a zatem każda z rodzin korzystająca ze 
świadczeo objęta była również pomocą w formie 
poradnictwa 

Zadanie do realizacji: 

Tworzenie warunków do działania rodzin wspierających 

Wskaźniki realizacji zadania: 

liczba rodzin wspierających 0 

Zadanie do realizacji: 

Działania wspierające Zespołu Interdyscyplinarnego wobec rodzin przeżywających trudności 

liczba rodzin objętych procedurą 
”Niebieskie Karty” 

59 

liczba rodzin z dziedmi, objętych 
procedurą „Niebieskie Karty” 

32 

Zadanie do realizacji: 

Zapewnienie osobom (matkom / ojcom z dziedmi) bezpiecznego schronienia w przypadku 
stosowania wobec nich przemocy  

Wskaźniki realizacji zadnia: 

liczba osób dorosłych i dzieci 
korzystających ze schronienia 

0 

Zadanie do realizacji: 

Monitorowanie sytuacji rodzin w procesie wzmacniania lub odzyskiwania zdolności do 
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pełnego funkcjonowania w społeczeostwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 

Wskaźniki realizacji zadania: 

liczba rodzin objętych pracą 
socjalną 

689 rodzin 
13 rodzin objętych było przez zespół pracy socjalnej 
pogłębioną pracą socjalną. 

liczba zawartych z rodzinami 
kontraktów socjalnych 

105 kontraktów cz. A 
8 kontraktów cz. B 

Zadanie do realizacji: 

Współpraca z GKRPA w zakresie motywowania do podjęcia terapii i kierowania na leczenie 
uzależnieo rodziców dzieci ze środowisk zagrożonych kryzysem 

Wskaźniki realizacji zadnia: 

liczba wniosków skierowanych do 
GKRPA dot. rodzin zagrożonych 
kryzysem spowodowanym 
uzależnieniami 

6 skierowanych przez Zespół Pracy Socjalnej 

 

„Rozwijanie systemu wsparcia rodziny” jest jednym z zadao własnych gminy w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach realizacji zadao rodziny objęte 
Programem otrzymują kompleksowe wsparcie, które przyczynia się do ograniczenia obszarów 
dysfunkcji rodzin. Wzmocnieniu ulegają kompetencje opiekuoczo-wychowawcze rodziców, co 
w konsekwencji zapobiega sytuacji objęcia dzieci opieką i wychowaniem poza rodziną. 
Dodatkowo prowadzona przez zespół pracy socjalnej praca z rodzinami biologicznymi, z których 
dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej daje szanse na powrót tych dzieci do rodziny 
biologicznej. 

W ramach zadania „Rozwijanie systemu wsparcia rodziny” gmina Głuchołazy zapewnia 
rodzinom przeżywającym trudności wsparcia w pomocy asystenta rodziny. W 2021 r. OPS 
zatrudniał 1 asystenta rodziny, który prowadził pracę z 20 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 2021 r. w pieczy zastępczej umieszczone zostało 
1 dziecko. 

W celu zapewnienia dostępu do poradnictwa specjalistycznego, zwłaszcza psychologicznego, 
pedagogicznego i prawnego w strukturach gminnego systemu wsparcia rodziny działa Punkt 
Konsultacyjny. Ponadto poradnictwem specjalistycznym w szerokim tego słowa znaczeniu 
zajmują się pracownicy socjalni, co wynika z zapisów ustawy o pomocy społecznej.  

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, również z uwzględnieniem rodzin nie 
korzystających z pomocy asystenta rodziny. W ramach prowadzonej pracy socjalnej, 
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monitoringiem sytuacji socjalno-bytowej objęte są wszystkie rodziny korzystające z pomocy 
społecznej (689 rodzin według danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, z czego 148 
to rodziny z dziedmi). Dodatkowo 13 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 w dalszym ciągu była prowadzona częściowo za pomocą środków 
porozumiewania się na odległośd, asystent rodziny pracował z  rodzinami bezpośrednio, 
z zachowaniem surowych zasad sanitarnych. 

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 2021 r. prowadzono procedury „Niebieska karta” w 59 rodzinach, 
z czego 32 to rodziny z dziedmi. 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, 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. 

 

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 

- 4 szkolenia 

- 4 pracowników socjalnych 

Zadania do realizacji 

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



22 
 

zewnętrznych 

Wskaźniki realizacji zadania 

- liczba szkoleo 

- liczba uczestników 

- liczba superwizji 

4 szkolenia 

4 pracowników  

-  

 

„Wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny” polega przede wszystkim 

na tworzeniu możliwości podnoszenia umiejętności asystentowi rodziny, pracownikom 

socjalnym oraz innym pracownikom OPS zarówno w zakresie pracy z rodzinami mającymi 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych, jak i pracy z klientami ośrodka. 

W 2021 r. 4 pracowników uczestniczyło w szkoleniach dla kadr zajmujących się pomocą 

rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia lub przemocy . Tematy szkoleo: o tematyce: 

„Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy” (2 osoby), „Pomoc dziecku pokrzywdzonemu” (2 osoby), 

„Procedura Niebieskiej Karty krok po kroku” (4 osoby), oraz konferencji „Wolni od uprzedzeo wolni od 

przemocy” (4 osoby). Szkolenia odbywały się w formie zdalnej lub stacjonarnej, natomiast 4 

pracowników uczestniczyło w szkoleniach w zakresie pracy z rodziną korzystającą z pomocy 

OPS.  

 

IV Wykaz podmiotów 

Sprawozdanie opracowano m.in. na podstawie informacji udzielonych przez placówki 
oświatowe, organizacje pozarządowe, poszczególne wydziały UM w Głuchołazach, GKTBS. 
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. Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 1 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie 
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie 
8. Publiczna Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, 

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

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

w Sławniowicach 
14. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las 



23 
 

15. Publiczne Przedszkole Nr 1 
16. Publiczne Przedszkole Nr 2 
17. Urząd Miejski – Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
18. Urząd Miejski – Wydział Oświaty 
19. Urząd Miejski – Wydział Planowania Zamówieo Publicznych i Działalności Gospodarczej 

V PODSUMOWANIE 

 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021–2023 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 2021 r. należy stwierdzid, że gmina Głuchołazy: 

1. realizuje ustawowy obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów 
wspierania rodziny (Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 przyjęty 
uchwałą nr XXXV/349/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021  r.); 

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, 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 (m. in. pracowników socjalnych); 

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

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. Dalsze podnoszenie kwalifikacji przez osoby prowadzące pracę z rodziną w celu 
doskonalenia i profesjonalizacji ich działao. 

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

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

7. 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. 

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

 

 

 

Przedł. Katarzyna Krzętowska-Zapała 


