
Uchwala Nr XXX/236/2012 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Zdzieszowice na lata 2013-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 176 pkt. 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 i Nr 
288, poz.1690, Dz.U. z 2012 r. poz. 579) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co 
następuje:

§ i .

Uchwala się „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata 
2013-2015” stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Monika Wą. udla
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Wstęp

W dniu 9 czerwca 2011r. uchwalono ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Zgodnie z preambułą powyższa ustawa powstała dla dobra dzieci, które 

potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, 

atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, 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 je j członków a w szczególności dzieci. Głównym 

zamysłem ustawodawcy było przekonanie, 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.

Aby powyższe cele mogły zostać osiągnięte, najważniejsza jest praca z rodziną w je j 

środowisku czyli praca na poziomie gminy oraz współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego na poziomie powiatu. Ustawodawca zapewnił szereg narzędzi oraz nałożył 

szereg obowiązków na samorząd gminny aby osiągnąć powyższy cel. Dzięki wprowadzeniu 

asystenta rodzinnego, możliwa jest praca z rodziną posiadającą problemy opiekuńczo- 

wychowawcze. Placówki wsparcia dziennego które mają być prowadzone przez gminę, 

zapewniają wsparcie zarówno rodziny jak i dziecka. Dużą pomocą dla rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi może okazać się instytucja rodziny wspierającej. Celem pracy 

asystenta rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierającej jest polepszenie 

warunków życia dziecka w rodzinie biologicznej, przeżywającej problemy opiekuńczo- 

wychowawcze co najmniej w stopniu pozwalającym na zatrzymanie dziecka w rodzinie. W 

skrajnych przypadkach decyzją sądu dziecko dla własnego dobra może zostać umieszczone w 

pieczy zastępczej w kosztach której partycypuje gmina pochodzenia dziecka. Dalsza praca z 

rodziną powinna doprowadzić do powrotu dziecka do rodziny.

Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocy mają na celu wsparcie rodziny w 

je j prawidłowym funkcjonowaniu. Obejmują pomocą rodziny narażone na różnego typu 

zagrożenia i dysfunkcje. Program będzie realizowany w toku bieżącej pracy Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach przy współpracy z innymi 

jednostkami organizacyjnymi.



1. Podstawą działań ujętych w programie jest:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Diagnoza potrzeb

Diagnoza lokalna dotycząca dysfunkcyjności rodzin w zakresie pełnienia funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych została dokonana w oparciu o dane Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Krapkowicach.

Na dzień 31.12.2011r. Gmina Zdzieszowice liczyła 16.235 osób. W roku 2011 udzielono 

pomocy 627 osobom z 255 rodzin z terenu Gminy Zdzieszowice.

Powody przyznania pomocy w 2011r.

Lp. POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ

LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH

OGÓŁEM
w tym:

NA WSI 1)

1. UBÓSTWO 64 9 149

2. SIEROCTWO 0 0 0

3. BEZDOMNOŚĆ 16 1 24

4. POTRZEBA OCHRONY 
MACIERZYŃSTWA 15 3 73

5.

WIELODZIETNOŚĆ
11 3 61

6. BEZROBOCIE 163 32 418

7. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 56 8 105

8. DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA 
CHOROBA 79 15 161

9. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH 
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH 1 
PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
- OGÓŁEM

54 10 216

10.
RODZINY NIEPEŁNE 40 5 139

11.
RODZINY WIELODZIETNE 15 5 86

12. PRZEMOC W RODZINIE 2 0 7



13. POTRZEBA OCHRONY OFIAR 
HANDLU LUDŹMI

0 0 0

14. ALKOHOLIZM 23 2 48

15. NARKOMANIA 1 0 1

16. TRUDNOŚCI W 
PRZYSTOSOWANIU DOŻYCIA 
PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO

7 1 9

17. BRAK UMIEJĘTNOŚCI W 
PRZYSTOSOWANIU DOŻYCIA 
MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ 
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - 
WYCHOWAWCZE

1 0 3

18. TRUDNOŚCI W INTEGRACJI 
OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY 
STATUS UCHODŹCY LUB 
OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

0 0 0

19. ZDARZENIE LOSOWE 4 0 9

20. SYTUACJA KRYZYSOWA 0 0 0

21. KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB 
EKOLOGICZNA 0 0 0

Z powyższej tabeli wynika, iż dominującymi powodami przyznania pomocy jest bezrobocie, 

długotrwała choroba, ubóstwo, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych. Powyższe liczby stanowią dla MGOPS podstawę działań w zakresie form 

wsparcia.

Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2011r.

Lp- WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB W RODZINACH
OGÓŁEM

w tym:

NA WSI

1 . RODZINY OGÓŁEM 
(wiersz 2+3+4+5+6+7)

255 46 638
— — - ^

M ili

2. 1 106 18 106

3. 2 39 4 78

4. 3 45 7 135

5. 4 28 5 112

6. 5 24 10 120

7. 6 i więcej 13 2 87



8.
W tym (z wiersza 1) 

Rodziny z dziećmi ogółem 
(wiersz 9+10+11+12+13+14+15)

109 24 439

9. 1 34 5 103

10. 2 36 10 127

11. 3 26 8 127

12. 4 8 1 45

13. 5 3 0 21

14. 6 1 0 8

15. 7 i więcej 1 0 8

16. RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 
(wiersz 17+18+19+20)

65 9 243

17. 1 17 3 44

18. 2 26 5 85

19. 3 13 1 60

20. 4 i więcej 9 0 54

Zgodnie z powyższą tabelą liczba osób samotnie gospodarujących (106 osób) i rodzin z co 

najmniej jednym dzieckiem (109 rodzin), korzystających z pomocy tut. Ośrodka jest zbliżona. 

Wśród rodzin korzystających z pomocy przeważają rodziny z jednym, dwojgiem i trojgiem 

dzieci i jest to odpowiednio 34, 36 i 26 rodzin. Rodzin niepełnych z dziećmi jest 65.



Powody przyznania pomocy rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem w 2011r.

Lp. Problem rodziny* Liczba rodzin
1 Alkoholizm 4
2 Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 54

5 Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 
całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

1

6 Bezrobocie 74
7 Długotrwała lub ciężka choroba 23
8 Niepełnosprawność 10
9 Potrzeba ochrony macierzyństwa 3

10 Przemoc w rodzinie 1
11 Ubóstwo 21
12 Zdarzenie losowe 2
13 Wielodzietność 10
* Rodzina zgłaszająca się po pomoc może podać więcej niż jeden problem występujący w rodzinie.

Jak wynika z powyższy danych, trudności w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny 

wynikają głównie z braku środków na utrzymanie z powodu bezrobocia, z bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby w rodzinie. 

Powyższa analiza wskazuje również, w jakich aspektach należy pomóc rodzinie aby mogła 

prawidłowo funkcjonować w środowisku i stanowić oparcie dla dziecka.

Rodziny z terenu Gminy Zdzieszowice oprócz pomocy otrzymywanej na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej, otrzymują również pomoc w formie świadczeń rodzinnych 

wraz z dodatkami, pomoc z funduszu alimentacyjnego oraz pomoc dla uczniów w formie 

stypendiów i zasiłków szkolnych.

W 2011r. świadczenia rodzinne otrzymało: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 248 

rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 202 rodziny, świadczenia pielęgnacyjne 18 rodzin, jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 168 rodzin.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2011r. otrzymało 89 rodzin.

W roku szkolnym 2010/2011 stypendia szkole pobierało 84 uczniów, zasiłki szkolne 3 

uczniów.

Według analizy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych, wśród rodzin 

zgłaszających się z problemem bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

większość przy wsparciu MGOPS w Zdzieszowicach jest w stanie zapewnić dziecku właściwy 

rozwój, co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. Jednak wśród



powyższych środowisk znajdują się rodziny zagrożone, gdzie działania podejmowane przez 

Ośrodek mogą okazać się niewystarczające, w kilku przypadkach, między innymi z powodu 

braku współpracy rodziny. W sytuacji zagrożenia dobra dziecka sąd opiekuńczy może 

zarządzić umieszczenie dzieci, w trybie natychmiastowym, w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych lub w rodzinie zastępczej.

Rodziny zastępcze oraz liczba wychowanków rodzin zastępczych funkcjonujących w Gminie 

Zdzieszowice w latach 2008 -2011

Wyszczególnienie GMINA ZDZIESZOWICE

Rok 2008 2009 2010 2011

OGÓŁEM RODZINY 
ZASTĘPCZE

Liczba
rodzin 21 22 23 26

Liczba
dzieci

29 35 40 43

RODZINY SPOKREWNIONE

Liczba
rodzin

17 16 15 19

Liczba
dzieci

21 20 20 24

RODZINY
NIESPOKREWNIONE

Liczba
rodzin 3 4 6 5

Liczba
dzieci

4 6 11 11

RODZINY ZAWODOWE

Liczba
rodzin 1 2 2 2

Liczba
dzieci

4 9 9 8

Źródło: Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 -  2014

Stan na październik 2012r.

Na terenie Gminy Zdzieszowice funkcjonuje 17 rodzin zastępczych w tym: 2 rodzinne 

domy dziecka, 8 rodzin zastępczych niezawodowych i 7 rodzin zastępczych spokrewnionych. 

Na terenie Gminy Zdzieszowice w rodzinach zastępczych przebywa 32 dzieci w tym w 

rodzinnych domach dziecka 11 dzieci, w rodzinach niezawodowych 14 dzieci, w rodzinach



spokrewnionych 7 dzieci. W rodzinach zastępczych przebywa 32 dzieci z terenu Gminy 

Zdzieszowice, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3 dzieci.

Pozyskane informacje stanowią podstawę do opracowania zakresu przedsięwzięć 

gminy. Zadania ujęte w programie zmierzają w kierunku wspierania rodziny przeżywającej 

trudności celem przywrócenia zdolności do wypełniania prawidłowych ról społecznych.

2.1. Zasoby obszaru wspierania rodziny na terenie Gminy Zdzieszowice

Na terenie lokalnym działa:
- Urząd Miejski w Zdzieszowice, ul. Chrobrego 34;
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20;
- Zespół Interdyscyplinarny w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20;
- Komisariat Policji w Zdzieszowicach, ul. Filarskiego 17;
-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach, 

ul. Chrobrego 18;
- Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 18;
- Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach ul. Piastów 20;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach, Plac 1-go Maja 11;
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Zdzieszowicach, ul. Zielona 19A;
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zdzieszowicach, ul. Zielona 19;
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Zdzieszowicach, ul. Piastów 6;
- Publiczne Przedszkole w Żyrowej, ul. Poprzeczna 7;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 36;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zdzieszowicach, Plac 1-go Maja 1;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach, ul. Lesiańska 6;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępej, ul. Zdzieszowicka 35;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy, ul. Szkolna 5;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4;
- Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3;
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A;
- NZOZ „Wilkosz-Med" s.c. Józef Wilkosz, Barbara Zagojska-Wilkosz 

Zdzieszowice, ul. Strzelecka 54;
- NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19;
- NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej s.c. Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19;
- NZOZ Medika Krępna, ul. Jasiońska 8;
- Stowarzyszenie Otwarte Serce w Zdzieszowicach, ul. Pokoju 1/1;
- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych -  Koło Zdzieszowice, ul. Góry Św. 

Anny 21A.



3. Postanowienia ogólne Gminnego Programu Wspierania Rodziny

3.1. Odbiorcy programu

Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jak również do dzieci i młodzieży 

zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

3.2. Czas realizacji programu

Gminny Program Wspierania Rodziny opracowano na lata 2013 -  2015.

3.3. Koordynatorzy programu

Aurelia Nocoń -  Specjalista pracy socjalnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Zdzieszowicach.

Alina Tomaszewska -  Zastępca Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zdzieszowicach.

3.4. Cel główny programu

Poprawa jakości funkcjonowania rodzin i opieki nad dzieckiem w rodzinach przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Cele szczegółowe

3.4.1. Stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Działania:

- poradnictwo realizowane przez publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne,

- działania edukacyjne dla rodzin,

- identyfikacja zagrożeń związanych ze zjawiskiem „eurosieroctwa",

- zwiększenie aktywności rodzin w zakresie poprawy swojej trudnej sytuacji,

- zapoznanie rodzin z możliwością korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Realizator: MGOPS w Zdzieszowicach, OPiWR i partnerzy.



3.4.2. Pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania, zapobieganie 

niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży

Działania:

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny,

- poradnictwo realizowane przez publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne,

- zwiększenie dostępności szkoleń dla rodzin,

- uruchomienie placówki wsparcia dziennego oraz zapewnienie w niej miejsc dla dzieci,

- zwiększenie aktywności rodzin w zakresie poprawy swojej sytuacji,

- zapoznanie rodzin z możliwością korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Realizator: MGOPS w Zdzieszowicach, OPiWR i partnerzy.

Praco asystenta rodziny polega na pracy z rodziną w miejscu je j zamieszkania. Jego 

elastyczny, nienormowany czas pracy dostosowany jest do rytmu życia rodziny i je j realnych 

potrzeb. Głównym zadaniem asystenta jest wszechstronna pomoc w przywróceniu 

normalnego funkcjonowania rodziny w społeczeństwie oraz próba odbudowy więzi 

rodzinnych.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z  

rodziną we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym, opracowanie, we 

współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, płanu pracy z 

rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 

zastępczej. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie 

pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i 

wychowawczych z  dziećmi. Wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków 

rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, 

podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach 

grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców 

rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w 

szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, monitorowanie 

funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie, na wniosek sądu, 

opinii o rodzinie i je j  członkach. Obowiązkiem asystenta jest reagowanie na sygnały



świadczące o powstaniu w rodzinie problemów związanych z je j nieprawidłowym 

funkcjonowaniem, otrzymywane z różnych źródeł: od pracownika socjalnego ośrodka pomocy 

społecznej, od pedagoga szkolnego, od pielęgniarki środowiskowej, od kuratora sądowego do 

spraw nieletnich czy też z policji. Asystent aktywnie wspiera rodzinę wychowującą dzieci, w 

której mają miejsce problemy trudne do pokonania samodzielnie przez rodzinę. Celem pracy 

asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która 

umożliwi je j wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest stworzenie warunków 

umożliwiających pozostanie dzieci w rodzinie. Praca z rodziną musi być kontynuowana nawet 

w przypadku czasowego umieszczenia przez sąd dziecka poza rodziną. Wówczas asystent 

współpracuje z rodziną w miejscu zamieszkania oraz z rodziną zastępczą lub koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji 

sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem. Asystent aktywnie 

uczestniczy we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny.

Placówka wsparcia dziennego to miejsce w którym dziecko zostaje objęte opieką. 

Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z 

placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Wychowawca w placówce wsparcia 

dziennego pomaga dzieciom w zagospodarowaniu czasu wolnego. Wychowawca organizuje 

pracę samodzielnie i odpowiada za dobór metod i form realizacji zadań. Pracuje w czasie 

dostosowanym do faktycznych potrzeb dzieci i młodzieży. Założone cele realizuje przez 

aktywowanie pozytywnych zachowań, doradzanie, motywowanie, rozbudzanie 

zainteresowań i wspieranie w sytuacjach kryzysowych. Główny cel działania placówki 

wsparcia dziennego to zminimalizowanie zjawiska zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

wśród dzieci, z tak zwanych grup ryzyka. Przejawia się ono przede wszystkim częstym 

zaniedbywaniem obowiązku szkolnego, rozluźnieniem więzi z rodzinami na korzyść ulicy, 

uzależnieniem od substancji odurzających oraz przestępczością.

3.4.3. Poprawa funkcjonowania rodziny zagrożonej

Działania:

- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz 

dziecka i rodziny,

- wzmocnienie roli i funkcji rodziny,



- wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

- podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

- prowadzenie treningów umiejętności społecznych, ekonomicznych i wychowawczych,

- budowa grup samopomocowych,

- uruchomienie placówki wsparcia dziennego oraz zapewnienie w niej miejsc dla dzieci,

- opieka asystenta rodziny.

Realizator: MGOPS w Zdzieszowicach, OPiWR i partnerzy.

Celem pracy grup samopomocowych dla osób i rodzin z problemami opiekuńczo- 

wychowawczymi jest zdiagnozowanie problemów rodziny; je j deficytów w zakresie pełnienia 

ról rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci, dokonanie oceny dotychczasowych sposobów 

radzenia sobie rodziny z problemami wychowawczymi i opiekuńczymi, pomoc i wsparcie w 

pokonywaniu już istniejących braków, zaniedbań i problemów rodziny, przeciwdziałanie 

powstawaniu czy pogłębianiu się nowych, prowadzenie treningów umiejętności 

wychowawczych, opiekuńczych i społecznych. Podstawowym celem grupy jest wsparcie w 

odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról 

społecznych przez je j członków umożliwiające zintegrowanie rodziny i ponowne podjęcie 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę naturalną dziecka.

3.4.4. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej

Działania:

- opieka asystenta rodziny,

- wzmocnienie roli i funkcji rodziny,

- wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

- podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

- prowadzenie treningów umiejętności społecznych, ekonomicznych i wychowawczych. 

Realizator: MGOPS w Zdzieszowicach, OPiWR , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i 

partnerzy.

3.5. Oczekiwane rezultaty:

- rozwój profesjonalnych form pomocy rodzinie oraz podniesienie ich poziomu,

- poprawa funkcjonowania rodzin wymagających wsparcia i pomocy,



- wzmocnienie wspólnych działań grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji,

- pozostawienie dzieci w miejscu zamieszkania,

- zjednoczenie rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do rodziny.

3.6. Realizator programu:

Realizatorem programu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

w partnerstwie z:

-Ośrodkiem Profilaktyki i Wspierania Rodziny,

- Powiatowym Urzędem Pracy,

- placówkami oświatowymi,

- palcówkami służby zdrowa,

- kuratorami sądowymi,

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach,

- Policją,

- Zespołem Interdyscyplinarnym,

- Organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Zdzieszowice min: 

Stowarzyszeniem Otwarte Serce,

Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych -  Koło Zdzieszowice.



4. Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane przez Gminę Zdzieszowice

Lp. Nazwa zadania Partnerzy w realizacji zadania
1 . Tworzenie możliwości podnoszenia 

kwalifikacji przez asystentów rodziny
MGOPS, PUP

2. Umożliwienie dostępu do poradnictwa 
specjalistycznego

MOGPS, OPiWR, placówki oświatowe

3. Tworzenie warunków do działania rodzin 
wspierających

MGOPS

3.1. Finansowanie kosztów pomocy, o której 
mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
ponoszonych przez rodziny wspierające

MGOPS

3.2. Organizacja i finansowanie szkoleń dla 
rodzin wspierających

MGOPS

4. Współfinansowanie pobytu dziecka w 
rodzinie zastępczej

MGOPS

5. Współfinansowanie pobytu dziecka w 
rodzinnym domu dziecka

MGOPS

6. Współfinansowanie pobytu dziecka w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej

MGOPS

7. Współfinansowanie pobytu dziecka w 
regionalnej placówce opiekuńczo- 
terapeutycznej

MGOPS

8. Współfinansowanie pobytu dziecka w 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

MGOPS

9. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z 
rodziny zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej

MGOPS, Policja,
Zespół Interdyscyplinarny,

5. Możliwości nawiązania współpracy w zakresie realizowania Programu

1. Zapoznanie pracowników instytucji wymienionych w punkcie 2.1 powyższego 

programu z ideą wspierania rodzin i zaproszenie do współpracy. Podpisanie 

porozumień regulujących współpracę wraz z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za 

kontakty.

2. Zlecanie osobom profesjonalnie przygotowanym, instytucjom oraz organizacjom 

pozarządowym wykonywania określonych w programie zadań na podstawie umów 

cywilnoprawnych lub porozumień.

3. Pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji zadań poprzez dofinansowanie ich udziału w 

szkoleniach, warsztatach, konferencjach.



6. Postanowienia końcowe

6.1. Źródła finansowania

Źródła finansowania zadań określone są w uchwale budżetowej:

Dział 852,

Rozdział 85204 -  rodziny zastępcze,

Rozdział 85206 -  wspieranie rodziny (asystent rodziny, rodziny wspierające)

Rozdział 85226 -  ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Wysokość środków na kolejne lata funkcjonowania Programu będą uchwalane 

rokrocznie przez Radę Miejską. Zgodnie z art. 197 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej istnieje możliwość otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu 

pieczy zastępczej do wysokości 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania. W 

przypadku środków pochodzących z programów rządowych wysokość dotacji nie może 

przekroczyć 70% wydatków.

6.2. Kontrola realizacji programu:

- sprawozdanie z wykonania w danym roku zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

potrzeby, w tym zakresie przedłożone Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca każdego 

roku,

- stały monitoring programu przez osoby odpowiedzialne za realizację programu.

6.3. Monitorowanie przebiegu programu, wskaźniki i ocena wyników

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach sprawuje na 

bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do 

osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

Głównym zadaniem monitoringu jest zbieranie informacji, które dostarczą podstaw do 

planowania działań profilaktycznych na lata następne oraz przesłanek do oceny ich 

skuteczności.


