
UCHWAŁA NR XLII/429/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2017 poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2017 poz. 697 z późn. zm.) - Rada Miejska 
w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Głuchołazy na lata 2018-2020, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Frankiewicz
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1. Wprowadzenie 
 

Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 wynika 

bezpośrednio z zapisu art. 176 pkt. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 967 z późn. zm.), który mówi, iż do 

zadań własnych gminy należy między innymi opracowanie trzyletnich programów 

wspierających rodziny, których głównym założeniem jest stworzenie spójnego systemu 

wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece 

i wychowaniu dzieci. Obowiązek ten realizowany jest przy wzajemnej współpracy i 

współdziałaniu odpowiednich służb publicznych, organizacji pozarządowych i kościołów 

oraz związków wyznaniowych, a także innych organizacji, środowisk i osób fizycznych 

uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio 

lub bezpośrednio z pomaganiem rodzinie. 

Cele wyznaczone w Programie służą realizacji ustawowego obowiązku wspierania 

rodziny, jak również podejmowaniu różnorodnych działań i inicjatyw promujących, i 

wzmacniających przekonanie o niezastąpionej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny 

w rozwoju dziecka, szczególnie w obliczu wyzwań współczesnego świata. 

Rodzina jest naturalnym i niezastąpionym elementem struktury, najważniejszą i 

podstawową grupą społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Ma ona 

zasadniczy wpływ na funkcjonowanie człowieka w rolach społecznych oraz kształtowanie 

jego tożsamości i postaw. Szczególna rola rodziny polega na tym, iż jest ona naturalnym i 

niezastąpionym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka. W niej zarówno dziecko, jak 

i osoba dorosła zaspokajają swoje podstawowe potrzeby. Prawidłowo funkcjonująca 

rodzina stanowi przede wszystkim wsparcie dla wychowujących się w niej dzieci, dba o 

ich rozwój emocjonalny i społeczny, właściwie rozpoznaje i zaspokaja ich potrzeby, 

stanowi źródło bezpieczeństwa oraz prawidłowo kształtuje osobowość młodego 

człowieka, przekazując mu swój system wartości, tradycje, poglądy, a co za tym idzie, 

ukierunkowuje na całe życie. Gdy w rodzinie pojawia się kryzys, dochodzi do zaburzenia 

jej podstawowej roli, jaką jest wychowywanie dziecka. Uzależnienia, przemoc w rodzinie, 

niezaradność oraz niskie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, ograniczają 
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możliwości rodziny w wypełnianiu jej podstawowej funkcji. Rozpad rodziny i narastanie 

konfliktów powodują zanikanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci, przyczyniając się do 

wzrostu negatywnych zjawisk. Długie przebywanie rodziny w kryzysie może prowadzić 

do całkowitego zerwania więzi i umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

By przywrócić rodzinie możliwość wypełniania jej podstawowych ról, należy 

podjąć interdyscyplinarną współpracę, wykorzystując zaangażowanie przedstawicieli 

różnych służb, ale przede wszystkim zaangażowanie samych członków rodziny. 

2. Zakres Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 
 

Podstawą stworzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-

2020, zwanego dalej Programem, jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). Zadania przyjęte do realizacji w ramach 

Programu są spójne z kierunkami działań wyznaczonymi przede wszystkim w aktach: 

• ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. 2017, poz. 697 z późn. zm.); 

• ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2017, poz. 

1769 z późn. zm.); 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głuchołazy; 

• Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Nyskiego na lata 2013-2023; 

• Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025. 

 

Obecny Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 stanowi 

kontynuację wybranych celów i zadań wskazanych do realizacji w programach 

realizowanych przez Gminę w poprzednich latach (2012-2014 i 2015-2017). 

Sześcioletnie doświadczenie w realizacji Programów na terenie Gminy Głuchołazy 

wskazuje na niemalejącą potrzebę wspierania przede wszystkim rodzin przeżywających 

trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Grupa ta wskazana została 

również bezpośrednio w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 
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której m.in. czytamy: „Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze 

strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i rozumienia, w 

trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia 

ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową 

komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej 

członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny 

przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna 

ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, 

instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.”. 

3. Realizatorzy Programu 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach - organizator pracy z rodziną 

(koordynator Programu). Partnerzy: 

• UM Głuchołazy, 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), 

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie, 

• placówki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobek) z terenu 

gminy Głuchołazy, 

• specjaliści z Punktu Konsultacyjnego, 

• służba zdrowia, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie (PCPR), 

• Policja, 

• Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna, 

• świetlica środowiskowa działająca przy Parafii św. Wawrzyńca w 

Głuchołazach, 

• organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci na terenie gminy 

Głuchołazy, 

• inne instytucje, jednostki i organizacje z terenu gminy Głuchołazy 

odpowiedzialne za organizację życia kulturalnego i sportowego (m.in. 
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Centrum Kultury w Głuchołazach wraz z Biblioteką, GOSiR, kluby 

sportowe, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe). 

 

4. Adresaci Programu 
 

Program adresowany jest głównie do rodzin z dziećmi z terenu gminy Głuchołazy, 

wykazujących niskie kompetencje w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych lub przeżywających trudności w ich realizowaniu, jak również do rodzin, 

z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. 

Nie mniej ważny charakter, będą miały ogólnodostępne działania, promujące 

wartości rodzinne i wspólne spędzanie wolnego czasu, skierowane do rodzin i ich 

członków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz działania 

profilaktyczne, promujące właściwe postawy wobec uzależnień, przemocy, 

przestępczości, demoralizacji. 

Program obejmuje również ofertę poradnictwa specjalistycznego, świadczonego 

rodzinom przez placówki na terenie gminy. 

Część działań Programu skierowana jest do specjalistów pracujących z rodzinami 

objętymi pomocą. 

5. Diagnoza środowiska lokalnego ze względu na sytuację rodzin w gminie 

Głuchołazy 
 

Gmina Głuchołazy leży w południowej części województwa opolskiego i powiatu 

nyskiego, na pograniczu polsko-czeskim. Powierzchnia gminy wynosi 168 km2. Według 

danych pozyskiwanych do przygotowania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, na koniec 

roku 2017 gminę zamieszkiwało 23 965 mieszkańców, przy czym zaznaczyć należy, iż 

liczba mieszkańców sukcesywnie z roku na rok maleje. 

Mając na uwadze płeć i wiek mieszkańców gminy Głuchołazy zaobserwować 

można zmniejszającą się liczbę dzieci (0-17 lat) i osób w wieku produkcyjnym (18-59 lat i 

18-64 lat), wzrasta natomiast liczba seniorów (kobiety - 60+ i mężczyźni - 65 +): 
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Wyszczególnienie 2015 2016 2017 

Ogół mieszkańców 24 493 24 254 23 965 

 

Kobiety ogółem 12 630 12 507 12 336 

Wiek 0-17 1 886 1 806 1 755 

Wiek 18-59 7 185 7 088 6 850 

Wiek 60+ 3 559 3 613 3 731 

 

Mężczyźni ogółem 11 863 11 747 11 629 

Wiek 0-17 1 891 1 870 1 823 

Wiek 18-64 8 455 8 292 8 114 

Wiek 65+ 1 517 1 585 1 693 
Źródło: OPS Głuchołazy 

Pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach w roku 2017 

pozostawało 172 rodziny z dziećmi, co stanowi 23,5 % ogółu rodzin korzystających z 

pomocy społecznej w gminie. Poniżej zamieszczona tabela wskazuje, iż liczba 

korzystających z pomocy rodzin z dziećmi zmniejszyła się po roku 2015 (1 kwietnia 2016 

roku weszło w życie świadczenie wychowawcze, tzw. 500+) i od tego czasu pozostaje na 

podobnym poziomie. Można więc stwierdzić, iż część z rodzin, dzięki świadczeniu 

wychowawczemu podjęła próbę wykorzystania własnych zasobów i uniezależnienia się 

od pomocy społecznej. 

Rok 2015 2016 2017 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia OPS 205 171 172 

Liczba wszystkich rodzin korzystających ze wsparcia 
OPS 

788 689 731 

Źródło: OPS Głuchołazy 

Według danych przygotowywanych co roku przez Ośrodek do sprawozdania 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej,  do najczęstszych powodów udzielenia pomocy i 

wsparcia należą: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba,  bezrobocie, bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz niepełnosprawność. 

Przyczyny udzielania pomocy można interpretować, jako najczęstsze problemy 

społeczne występujące na terenie gminy. Bezrobocie/bierność zawodowa są główną 
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przyczyną ubóstwa, które ma podstawowy wpływ na złe funkcjonowanie rodzin. W 

połączeniu z innymi czynnikami dysfunkcyjnymi takimi jak: długotrwała choroba, 

niepełnosprawność, alkoholizm, bardzo często prowadzi do powstania problemu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Bezradność oznacza nieumiejętność sprawowania opieki nad dziećmi, niskie 

kompetencje wychowawcze, brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Według danych opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, liczba 

zarejestrowanych osób bezrobotnych z roku na rok sukcesywnie maleje: 

 

Gmina 
Liczba bezrobotnych 

wg stanu na dzień 
31.12.2015 

Liczba bezrobotnych 
wg stanu na dzień 

31.12.2016 

Liczba bezrobotnych 
wg stanu na dzień 

31.12.2017 

 
Głuchołazy 
 

1153 1048 739 

Źródło: PUP Nysa 

Według analizy podopiecznych Ośrodka pozostających bez zatrudnienia, w 

najtrudniejszej sytuacji na lokalnym rynku pracy są wciąż matki wychowujące dzieci oraz 

matki samotnie wychowujące dzieci, gdyż oferty pracy kierowane do kobiet na terenie 

gminy pojawiają się głównie w obszarze usług, np. na stanowiskach sprzedawcy, niestety 

jest to zazwyczaj praca zmianowa, wymagająca dyspozycyjności czasowej, na którą 

kobieta zajmująca się wychowaniem dzieci, nie zawsze może sobie pozwolić. Trudność w 

powrocie na rynek pracy mają również kobiety chcące zaktywizować się zawodowo po 

okresie macierzyństwa oraz osoby (w tym mężczyźni) długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach zawodowych. Wg danych PUP w Nysie na koniec grudnia 2017 roku 

kobiety stanowiły 48,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych z terenu naszej gminy. 

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych  Ośrodek (zobowiązany ustawowo do zorganizowania pracy z rodziną) 

udziela wsparcia, w szczególności w formie bezpośredniej pracy z rodziną oraz pomocy w 

opiece i wychowywaniu dziecka. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z 

aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia 

zewnętrznego. Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania: instytucji i podmiotów 

działających na rzecz dziecka i rodziny (OPS, asystent rodziny), placówek wsparcia 
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dziennego (Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna - placówka specjalistyczna, świetlica 

środowiskowa - placówka opiekuńcza), rodzin wspierających. Asystent rodziny jest 

zatrudniony w głuchołaskim Ośrodku od roku 2012, tj. od roku, w którym wprowadzona 

została ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent może 

prowadzić pracę jednocześnie z 15 rodzinami. W minionych trzech latach (2015-2017), 

Ośrodek zatrudniał 2 asystentów rodziny, którzy współpracowali łącznie z: 33 rodzinami 

w 2015 r., 30 rodzinami w 2016 r. i 32 rodzinami w 2017 r. Asystent przyznawany jest 

rodzinie na wniosek pracownika socjalnego, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego oraz dokonaniu analizy sytuacji rodziny. Praca z rodziną biologiczną (m. 

in. w formie przydzielenia asystenta lub pracownika socjalnego), prowadzona jest także 

w przypadku czasowego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Rezultaty pracy z 

rodzinami zależą przede wszystkim od aktywności tych rodzin, woli włączenia się w 

realizację planu pracy, chęci wprowadzenia zmian w życiu rodzinnym. Objęcie rodziny 

pomocą asystenta nie zawsze prowadzi do odzyskania przez nią zdolności do 

prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W sytuacji, gdy 

pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej stanowi zagrożenie dla jego 

bezpieczeństwa lub życia, koniecznym staje się odseparowanie go i umieszczenie w 

pieczy zastępczej. Akty prawne min. takie jak kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie nakazują określonym służbom podejmowanie działań 

zabezpieczających dziecko. Rodzice zostają pozbawieni praw rodzicielskich lub te prawa 

zostają im ograniczone, Sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej, 

poprzez umieszczenie go poza rodziną biologiczną. 

Piecza zastępcza może być sprawowana w formie rodzinnej (rodzina zastępcza, 

rodzinny dom dziecka) lub instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze). Z 

gromadzonych przez Ośrodek własnych danych wynika, iż w ostatnich trzech latach 

liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) maleje, co 

może wskazywać na fakt, iż system wspierania rodziny w naszej gminie coraz sprawniej 

funkcjonuje. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy 15 15 12 10 8 
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zastępczej w poszczególnych latach 
Źródło: OPS Głuchołazy 

Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków z tytułu przebywania dziecka 

w pieczy zastępczej (rodzinnej bądź instytucjonalnej). W 2017 r. Ośrodek dokonywał 

refundacji za 38 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Łączna kwota, jaką 

odprowadzono w 2017 r. wyniosła 235 741 zł. 

Wnioski 

Niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lokuje się na 4 miejscu 

wśród powodów udzielenia pomocy i wsparcia. Liczba dzieci umieszczanych w pieczy 

zastępczej maleje w stosunku do lat poprzednich, nie maleje natomiast zapotrzebowanie 

na wsparcie rodzin w formie przyznania asystenta rodziny oraz rodzin wspierających 

(Ośrodek maksymalnie wykorzystuje ustawowy zapis o możliwości pracy asystenta z nie 

więcej niż z 15 rodzinami w jednym czasie). Powyższe wnioski potwierdzają konieczność 

wspierania rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu poprawy 

ich funkcjonowania oraz zmniejszenia zjawiska dezintegracji rodziny w postaci 

wychowywania dziecka poza rodziną naturalną. 

6. Analiza SWOT 
 

W celu opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

dokonano analizy SWOT polegającej na usystematyzowaniu posiadanych informacji o 

danej sprawie na cztery grupy: słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia. 

 

WSPARCIE RODZINY NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY 

MOCNE STRONY 
- poparcie działań i współpraca z 
samorządem gminnym, 
- dobra współpraca interdyscyplinarna 
jednostek i służb zobligowanych do 
wspierania rodzin, 
- doświadczenie i wiedza we wsparciu 
rodziny pracowników OPS, 
- zapewnienie kadrze OPS szkoleń, 
- zatrudnianie asystenta rodziny 
wspierającego rodzinę w staraniach o 
zwiększenie kompetencji społecznych 

SŁABE STRONY 
- brak grup samopomocowych i grup 
wsparcia, 
- rosnące potrzeby w zakresie poradnictwa 
rodzinnego, wsparcia środowiskowego, 
- zbyt niska wiedza rodziców na temat 
wpływu sytuacji około rozwodowej na 
funkcjonowanie dzieci, 
- słaby dostęp do bezpłatnych mediacji 
rodzinnych (aktualnie dopiero na etapie 
sprawy rozwodowej) 
- zagrożenia związane z uzależnieniami 

Id: CE485D1E-BD08-4330-85C0-BFD6DA587D0B. Podpisany Strona 10



11 
 

i rodzicielskich oraz nabycie umiejętności 
rozwiązywania problemów, 
- pozyskiwanie do współpracy rodzin 
wspierających, 
- rozwinięty system usług opiekuńczych, w 
tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 
- bardzo dobra oferta placówek 
opiekuńczych i oświatowych na terenie 
gminy (żłobki, przedszkola, szkoły,  
świetlice: środowiskowa i 
socjoterapeutyczna, kluby), 
- działania na rzecz rodzin podejmowane 
przez instytucje oraz placówki oświatowe, 
- zaangażowanie organizacji 
pozarządowych do działań wspierających 
procesy wychowawcze w rodzinie (Gminna 
Świetlica Socjoterapeutyczna, świetlica 
środowiskowa przy Parafii św. 
Wawrzyńca), 
- realizacja programów profilaktycznych w 
placówkach oświatowych, 
- realizacja rządowego programu „Pomoc 
Państwa w 
zakresie dożywiania”, finansującego 
dożywianie dzieci w szkołach, 
przedszkolach i innych placówkach 
oświatowo-wychowawczych, 
- bogata oferta organizacji czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży, 
- rozwój infrastruktury miasta (Centrum 
Kultury, boiska – stadion miejski, „orliki”, 
place zabaw, kąpielisko letnie „Nad 
Białką”, lodowisko – „biały orlik”, hala 
sportowa GOSiR, Górskie Trasy Rowerowe 
Singletrack), 
- funkcjonowanie w gminie programów 
wspierających rodziny (Gmina Głuchołazy 
przyjazna dla Rodziny+). 

rodziców (alkoholizm, narkomania) oraz z 
przemocą w rodzinie, 
- niskie kompetencje wychowawcze 
rodziców i małe prawdopodobieństwo ich 
zwiększenia ze względu na ograniczenia 
potencjału (zwłaszcza w rodzinach, w 
których występuje niepełnosprawność 
intelektualna rodziców bądź zaniedbanie 
środowiskowe), 
- niewystarczająca ilość rodzin chętnych do 
współpracy, jako rodziny wspierające, 
- niechęć rodzin do korzystania z 
zewnętrznej pomocy, 
- utrzymujące się stereotypy, że spraw 
rodzinne, to sprawy prywatne, 

SZANSE 
- zmiany organizacyjne w OPS (oddzielenie 
pracy socjalnej od postępowań 
administracyjnych), 
- wzrost świadomości społecznej, jaką 
wartość niesie za sobą rodzina, 
- wzrost świadomości dotyczący wiedzy na 
temat 
wypełniania funkcji opiekuńczo-

ZAGROŻENIA 
- wzrost obligatoryjnych dla gminy 
wydatków związanych z pobytem dzieci w 
pieczy zastępczej, 
- wypalenie zawodowe pracowników, 
- zagrażające i aspołeczne formy spędzania 
wolnego czasu przez młodzież i dzieci, 
- uzależnienia występujące w rodzinach, 
- zatracanie rodzinnych wartości, 
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wychowawczych przez 
rodziny (m.in. pozostające pod opieką 
asystenta rodziny), 
- wzrost praktycznych umiejętności w 
zakresie sprawowania opieki nad 
dzieckiem poprzez udział w warsztatach, 
wsparciu indywidualnym, 
- wzrost świadomości i umiejętności 
korzystania przez 
rodziny z różnych form wsparcia, 
- budowanie zintegrowanego systemu 
wsparcia (umocnienie współpracy 
pomiędzy podmiotami - pomoc społeczna, 
oświata, służby - w celu 
wielowymiarowego wspierania rodzin) 

- brak świadomości wartości rodziny, 
- zagrożenia związane z wychowywaniem 
dzieci w rodzinach niepełnych, 
- emigracja zarobkowa rodziców, 
- przemoc występująca w rodzinach. 

 

W celu poprawy funkcjonowania rodzin oraz podnoszenia ich kompetencji w 

zakresie rodzicielstwa i sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych głuchołaski 

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje działania systemu wspierającego rodziny w 

szerokim zakresie. 

7. Cele i zadania gminnego programu wspierania rodziny w Głuchołazach 

na lata 2018-2020 
 

Art. 2 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mówi, iż 

„wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji”, katalog tych działań określonych wymienioną 

ustawą jest podstawą do stworzenia i realizacji Programu. 

Cel główny: 

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. 

Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 
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Cel 1 szczegółowy: 

Promowanie wartości rodziny, wspieranie form organizacji wolnego czasu i 

działania edukacyjne służące umacnianiu więzi rodzinnych. 

Zakładane rezultaty: 

W wyniku realizacji zadań w ramach celu 1, zwiększy się świadomość wartości 

więzi rodzinnych wśród mieszkańców gminy Głuchołazy, co wpłynie na integrację rodzin 

oraz poprawę stylu ich życia. 

Zakłada się, iż promowanie prawidłowych wzorców rodziny, organizowanie 

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

młodzieży przyczyni się do minimalizowania obszarów wykluczenia społecznego oraz 

ograniczania wpływu ewentualnych negatywnych wzorców środowiska rodzinnego na 

młodych odbiorców. 

Przyjmuje się, że inwestowanie w rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży 

wpłynie na wybór społecznie akceptowanych form pożytkowania wolnego czasu w 

przyszłości. Różnorodne inicjatywy podejmowane w mieście (przez placówki oświatowe, 

kulturalne, sportowe, organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) mają zachęcać do 

wspólnego spędzania czasu z bliskimi i integracji pokoleniowej. 

Zadania do realizacji: 

Lp. Zadanie do realizacji Wskaźniki realizacji zadania 

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

- liczba i rodzaj zorganizowanych w 
gminie przedsięwzięć na rzecz rodziny 

2. Wspieranie rodzin poprzez realizację: 
- Programu „Gmina Głuchołazy 
przyjazna dla Rodziny+”, 
- rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”  
- „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” 

- liczba rodzin w gminie, którym wydano 
poszczególne karty 

Id: CE485D1E-BD08-4330-85C0-BFD6DA587D0B. Podpisany Strona 13



14 
 

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

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

 

Cel 2 szczegółowy: 

Wspieranie funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej 

Zakładane rezultaty: 

Rodziny mające trudności w zaspokajaniu potrzeb finansowych będą na bieżąco 

monitorowane przez pracowników socjalnych w zakresie przyznawania świadczeń w 

warunkach określonych ustawą o pomocy społecznej. Zakłada się, że kompleksowa 

diagnoza sytuacji rodzin i praca socjalna doprowadzą do sytuacji, w której rodziny będą 

potrafiły wykorzystać maksymalnie własne zasoby i możliwości. 

Rodziny zagrożone utratą mieszkania będą motywowane do podejmowania 

działań w zakresie zapobiegania na przyszłość takiej sytuacji (podjęcie współpracy i 

uzgodnień z zarządcą w sprawie uregulowania długów, wnioskowanie o dodatek 

mieszkaniowy, energetyczny). 

Współpraca pomiędzy OPS oraz PUP (również w ramach wspólnych projektów) 

doprowadzi do zaktywizowania członków rodzin na rynku pracy. 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki realizacji zadań 

1. Bieżąca analiza sytuacji rodzin 

korzystających ze wsparcia OPS w 

Głuchołazach 

 

- liczba rodzin i dzieci w rodzinach 

objętych monitoringiem sytuacji 

bytowej, 

- liczba rodzin uwikłanych w problem 

przemocy, uzależnienia, 

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb 

bytowych dzieci i rodzin 

 

- liczba i formy udzielonej pomocy 

materialnej i rzeczowej, 

- wysokość świadczeń oraz liczba rodzin i 

dzieci w rodzinach objętych 

świadczeniami pomocy społecznej, 
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- wysokość świadczeń oraz liczba rodzin i 

dzieci w rodzinach objętych 

świadczeniami związanymi 

z rodzicielstwem (św. rodzinne, św. 

wychowawcze) i alimentacyjnymi, 

- liczba dzieci, którym przyznane zostało 

świadczenie w formie ciepłego posiłku, 

- liczba rodzin i dzieci w rodzinach 

skierowanych do udzielenia pomocy 

rzeczowej (FEAD, świąteczna paczka), 

3. Aktywizacja społeczna i zawodowa 

rodzin 

 

- liczba osób/rodzin ze środowisk 

zagrożonych uzależnieniami, przemocą, 

motywowanych do podjęcia terapii, 

- liczba rodzin z dziećmi objętych pracą 

socjalną, 

- formy działań aktywizujących i liczba 

rodzin nimi objętych, 

- liczba osób objętych kontraktem 

socjalnym, 

4. Zapewnienie pomocy osobom 

doznającym przemocy w rodzinie 

 

- liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach, 

objętych działaniami Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / 

grup roboczych 

- liczba uruchomionych procedur 

„Niebieskie Karty”, 

- liczba dzieci w rodzinach objętych 

procedurą „Niebieskie Karty” 

5. Zapewnienie dostępu do lokali 

socjalnych i komunalnych rodzin 

zagrożonych eksmisją 

- liczba rodzin/osób i dzieci w rodzinach, 

które otrzymały przydział lokalu 

socjalnego, 
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 - liczba rodzin/osób i dzieci w rodzinach, 

które otrzymały przydział lokalu 

komunalnego, 

6. Zapewnienie środków finansowych na 

współfinansowanie pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej 

 

- liczba dzieci zabezpieczonych w pieczy 

zastępczej w związku z przemocą 

rodzinie, 

- liczba dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej, 

- liczba dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej, 

- wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej 

7. Zapewnienie dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego 

 

- liczba i rodzaj miejsc poradnictwa 

specjalistycznego, 

- liczba osób/rodzin korzystających z 

usług specjalistów, 

- formy przekazu informujące o 

miejscach pomocy 

 

Cel 3 szczegółowy: 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży 

Zakładane rezultaty: 

Realizacja programów profilaktycznych podniesie świadomość wśród dzieci i 

młodzieży na temat zagrożeń i uzależnień współczesnego świata. Prowadzenie w gminie 

placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz zapewnienie 

wsparcia specjalistycznego, wpłynie na wzrost kompetencji społecznych dzieci z rodzin, 

w których pojawiły się już symptomy nieradzenia sobie w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, natomiast wsparcie materialne w formie stypendiów 

socjalnych ma wpłynąć na zapewnienie dzieciom realizacji ich potrzeb edukacyjnych. 
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Zadania do realizacji: 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki  realizacji zadania 

1. Prowadzenie programów 

profilaktycznych i edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży 

 

- liczba zorganizowanych programów 

profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

- liczba dzieci i młodzieży 

uczestniczących w programach 

2. Prowadzenie miejsc opieki i wychowania 

dla dzieci i młodzieży w tym placówek 

socjoterapeutycznych 

 

- liczba placówek wsparcia dziennego i 

liczba miejsc w tych placówkach, 

- liczba dzieci i młodzieży 

uczęszczających do placówek wsparcia 

dziennego, 

- liczba dzieci objętych socjoterapią 

3. Wsparcie materialne dzieci i młodzieży 

w postaci stypendiów, w celu 

zapewnienia realizacji potrzeb 

edukacyjnych dzieci i młodzieży 

 

- liczba dzieci i młodzieży otrzymujących 

stypendia szkolne (socjalne), 

- kwota wypłaconych świadczeń 

4. Organizowanie bezpłatnych form 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 

- liczba i rodzaje form wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży, 

- liczba dzieci korzystających z 

organizowanych form wypoczynku 

5. Zapewnienie wsparcia specjalistycznego 

dla dzieci i młodzieży (psycholog, 

pedagog, terapeuta rodzinny) 

 

- liczba specjalistów pracujących na 

rzecz dzieci i młodzieży 

- liczba dzieci i młodzieży objętych 

wsparciem przez poszczególnych 
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specjalistów 

 

 

 

 

Cel 4 szczegółowy: 

Rozwijanie systemu wsparcia rodziny 

Zakładane rezultaty: 

W wyniku realizacji zadań rodziny objęte Programem otrzymają kompleksowe 

wsparcie, które ma przyczynić się do ograniczenia obszarów dysfunkcji rodzin. 

Wzmocnieniu ulegną kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców, co w 

konsekwencji może zapobiec sytuacji objęcia dzieci opieką i wychowaniem poza rodziną. 

W przypadku dzieci pozostających w pieczy zastępczej, wsparcie rodzin może umożliwić 

im powrót do rodziny biologicznej. 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki realizacji celu 

1. Rozwijanie systemu asystentury 
rodzinnej 

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

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

- liczba rodzin/osób, które skorzystały z 
poradnictwa specjalistycznego 
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3. Rozwijanie systemu wsparcia rodzin 
poprzez promowanie usług rodzin 
wspierających 

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

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

- liczba rodzin, którym udzielono 
wsparcia w formie rodziny wspierającej 

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

- liczba rodzin objętych pracą socjalną 
świadczoną przez pracowników 
socjalnych 

6. Zapewnienie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych 

- liczba rodzin objętych usługami 
opiekuńczymi oraz specjalistycznym 
usługami opiekuńczymi 

 

 

Cel 5 szczegółowy: 

Wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny 

Zakładane rezultaty: 

W wyniku realizacji zadań wzrosną kompetencje osób pracujących w obszarze 

wsparcia rodziny oraz zwiększy się skuteczność niesionej przez nich pomocy. Polepszy się 

jakość podejmowanych na rzecz rodziny działań oraz wzrośnie poczucie efektywności 

pracy osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem. 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki realizacji zadań 

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

- liczba szkoleń 
- ilość uczestników szkolenia 

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

- liczba szkoleń 
- liczba uczestników 
- liczba superwizji 
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8. Monitoring Programu 
 

Monitoring realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Głuchołazy będzie opierał się przede wszystkim na gromadzeniu i analizowaniu 

informacji uzyskiwanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach, jako 

koordynatora Programu oraz jednocześnie instytucję wiodącą przy realizacji głównych 

zadań wspierających rodzinę. Pozyskiwane będą również dane od innych instytucji i 

podmiotów w zakresie wskazanym w Programie. Obszarami podlegającymi 

monitorowaniu będą poszczególne zadania wyznaczone do realizacji w ramach 

Programu. Rezultatem monitoringu będzie roczne sprawozdanie z realizacji Programu, 

przygotowywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach w pierwszym 

kwartale następującego po sobie roku. 

9.   Źródła finansowania 
 

Finansowanie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Głuchołazy na lata 2018-

2020 odbywać się będzie w ramach środków budżetu Gminy Głuchołazy, dotacji oraz 

środków pozyskanych z innych źródeł. 

 

Wyk. Katarzyna Krzętowska-Zapała 
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