
UCHWAŁA NR XXIX/206/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2017 – 2019 dla Gminy 
Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art.176  pkt 1 oraz art.179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.), uchwala się 
co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wpierania Rodziny na lata 2017 – 2019 dla Gminy 
Świebodzice stanowiący załącznik do niniejszej ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans
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Wstęp 

 Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym zdobywamy pierwsze najmocniejsze  

i najważniejsze doświadczenia, przeżycia i emocje. Dzięki niej zdobywamy również pierwsze 

doświadczenia z dziedziny współżycia społecznego z innymi ludźmi i z samym sobą. 

Wszystkim nam powinno zatem zależeć na prawidłowym  funkcjonowaniu rodziny i aby w 

niej były przejmowane przez dzieci właściwe wzorce. Problemy występujące w rodzinie 

często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Szczególnej uwagi wymagają 

dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny, spowodowane 

w głównej mierze uzależnieniami, przyczyniają się do powstawania znacznych strat 

rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza 

zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do 

niepowodzeń szkolnych oraz izolacji Społecznej. Rozwój emocjonalny i intelektualny 

młodego pokolenia zależy od prawidłowo spełnianej funkcji przez środowisko rodzinne. 

Niskie dochody rodziny, powodują sytuacje, w których nie będzie ona w stanie własnym 

staraniem zaspakajać podstawowych potrzeb życiowych, to tylko jeden z czynników 

prowadzących do wykluczenia społecznego. Dodatkowymi problemami są często alkoholizm, 

narkomania, przemoc, przestępczość, demoralizacja i niedostosowanie społeczne. Rodzina, 

jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w opiekowaniu się i 

wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale też wszystkich jej 

członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też największym zyskiem 

dla społeczności lokalnej, w każdej sferze życia.  

 Do zadań własnych gminy określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. należy opracowanie i realizacja 3 – letnich 

programów wsparcia rodziny. Podmiotem realizującym te zadania na terenie gminy jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Działa on zgodnie z regulacjami prawnymi, zawartymi przede 

wszystkim w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. W związku z realizacją 

zadań wynikających ze Statutu i rozeznanych potrzeb mieszkańców Gminy, Ośrodek Pomocy 

Społecznej systematycznie dostosowuje strukturę organizacyjną placówki i rozszerza ofertę 

dla osób potrzebujących pomocy. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 

państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i możliwości. Opracowany Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 dla Gminy 

Świebodzice, powstał wskutek konieczności dostosowania aktualnie obowiązującego prawa 

w obszarze pomocy dziecku i jego rodzinie.   oraz konkretyzuje działania podejmowane na 

rzecz realizacji założonych celów i wskazuje na: 



 Zasady działania systemu i struktury programu, 

 Sposoby realizacji założonych celów, 

 Podmioty zaangażowane na rzecz podejmowanych działań, zakładane rezultaty 

programu, 

 Zasady monitorowania efektywności programu,  

 Zadania i kompetencje podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie programu. 

 Podstawowym założeniem Programu Wspierania Rodziny na lata 2017- 2019 zwanym 

dalej Programem, jest utworzenie, spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im 

zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w 

opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach niniejszego Programu zadania 

koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy 

dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do 

tej rodziny. Tworząc i opracowując Program założono, że realizacja polityki prorodzinnej 

przyniesie lepsze efekty, jeżeli będzie miała charakter systemowy i zintegrowany. 

Szczególnie istotne dla realizacji założonych celów jest włączenie wszystkich podmiotów 

działających w środowisku lokalnym, wspomagających i wspierających dziecko i rodzinę. W 

zakresie profilaktyki działania będą  skierowane przede wszystkim na ochronę właściwych 

zasobów tkwiących w rodzinach  i naszym lokalnym społeczeństwie. 

Adresaci 

 Adresatami Programu są rodziny z terenu gminy Świebodzice, w których istnieje 

problem alkoholizmu, bezrobocia lub problemy opiekuńczo-wychowawcze, gdzie dzieci 

zagrożone są umieszczeniem poza rodziną, w pieczy zastępczej bądź też takie rodziny, gdzie 

dzieci zostały już umieszczone w placówkach bądź rodzinach zastępczych i należy czynić 

działania w kierunku „naprawienia” rodziny i umożliwienia ich powrotu do domu rodzinnego. 

Diagnoza 
 

       Gmina Świebodzice,  jest gminą o charakterze miejskim liczącą  22 133 mieszkańców 

(stan na 31.12.2015 r.), w tym 10 357 mężczyzn oraz 11 776 kobiet. Liczba ta z roku na rok 

ulega zmniejszeniu, co przedstawia tabela 1. W Gminie przeważają mieszkańcy w wieku 

produkcyjnym 13 456 (61 %) mieszkańców - Liczba osób w stosunku do roku 2013 

zmniejszyła się o 6 %), drugą pod względem liczebności mieszkańców  grupą jest ludność w 

wieku poprodukcyjnym 4 853 (22%). Grupa ta w stosunku do roku 2013 wzrosła o 6 %. 

Trzecią grupę stanowią mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym 3 824 (16%). Kolejną grupę 

stanowią bezrobotni mieszkańcy Świebodzic, liczbę osób bezrobotnych w gminie przedstawia 

tabela 2. 

 

Tabela 1 Struktura populacji Świebodzic w latach 2013 - 2015 

STRUKTURA POPULACJI 

ŚWIEBODZIC 

ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 

KOBIETY 11 975 11 923 11 776 

MĘŻCZYŹNI 10 531 10 498 10 357 

OGÓŁEM: 22 506 22 421 22 133 



 

Tabela 2 Liczba osób bezrobotnych w latach 2013 - 2015 

LICZBA OSÓB 

BEZROBOTNYCH 
ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 

KOBIETY 587 521 504 

MĘŻCZYŹNI 651 548 541 

OGÓŁEM: 1238 1069 1045 

 

Z zestawienia w tabeli 1 i 2, wynika, że liczba osób bezrobotnych systematycznie maleje tak 

jaki liczba osób zameldowanych na stałe w Świebodzicach. 

 

Sytuacja materialno-bytowa rodzin – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Świebodzicach  

 Aktualna sytuacja bytowa rodzin w gminie Świebodzice jest wynikiem zmian jakie 

zachodzą w szerszych nadrzędnych strukturach społecznych i jest ściśle związana ze 

zmianami stanu i struktur w Polsce. Zmiany w procesach politycznych, ekonomicznych, 

demograficznych, kulturowych a nawet szeroko pojęty postęp cywilizacyjny obserwowany  

z tak dużą intensywnością w okresie ostatnich lat transformacji społeczno-systemowej 

odciska swe piętno w życiu każdej jednostki. Pomimo tych dynamicznych zmian rodzina 

nadal jest źródłem siły i stanowi podstawę tożsamości każdego człowieka. 

 Faktem jest, że rodzina funkcjonuje jako całość i jest czymś więcej niż sumą tych 

części – dzieje się tak dlatego, że jej członkowie nieustannie na siebie oddziaływają. 

Natomiast od jakości tych interakcji, zależy pomyślność życia jednostek, od jednostek zaś 

pomyślność społeczeństwa. W polityce społecznej rodzinie i dziecku poświęca się coraz 

więcej uwagi. Dzieje się tak, gdyż dzieci wymagają szczególnej troski i ochrony,  

a działalność na ich rzecz koncentrować się powinna na ochronie praw, wyrównaniu szans 

życiowych i rozwojowych poprzez umożliwienie dostępu do oświaty, systemu ochrony 

zdrowia, wypoczynku oraz pomocy w obliczu ryzyka zagrożeń życiowych. Niestety mimo 

wysiłku społeczeństwa, sytuacja dzieci młodzieży w naszym kraju daleka jest od stanu 

zadowalającego. Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża szereg czynników 

charakterze patologicznym. Długotrwałe oddziaływanie na rodzinę zjawisk patologicznych 

może ją uczynić dysfunkcjonalną, czyli taką, która nie potrafi sprostać obowiązkom wobec 

swoich członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązać problemy i sytuacje kryzysowe. 

Wsparcie rodziny w takich sytuacjach powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć 

charakter profilaktyczny. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej opracowując  Program  oparł się na założeniu, że 

profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju  



i zachowaniu się ludzi. Głównym celem działalności profilaktycznej jest ograniczanie  

i likwidowanie negatywnych zjawisk społecznych poprzez wzmacnianie czynników 

chroniących i eliminowanie czynników ryzyka. Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje, warunki 

sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych natomiast czynniki chroniące zapobiegają 

występowaniu dysfunkcji, w celu identyfikacji trudności z jakimi zmagają się rodziny na 

terenie gminy Świebodzice przeanalizowano dokumentację Ośrodka Pomocy Społecznej jako 

jedynej zinstytucjonalizowanej formy pomocy na terenie gminy na rzecz osób i rodzin 

będących w trudnej sytuacji życiowej. Uznano, że wymieniane przez rodziny trudności 

stanowią czynniki ryzyka sprzyjające rozwojowi problemów zarówno rodzinnych jak  

i społecznych. Podstawę analizy stanowiły informacje dotyczące powodów, które skłoniły 

rodziny lub osoby do ubiegania się o pomoc społeczną. Z analizy dokumentacji Ośrodka 

Pomocy Społecznej obejmującej lata 2013 r. - 2015 r. wynika, że liczba rodzin korzystająca z 

pomocy z roku na rok systematycznie spada  (wykres 1). Przyznane świadczenia pieniężne w 

analizowanym okresie również mają tendencję spadkową (wykres 2). Ośrodek również 

udzielał pomocy uprawnionym do alimentów z funduszu alimentacyjnego. Z tej formy 

pomocy skorzystało w roku 2013 - 185 rodzin, w roku 2014 - 161 rodzin oraz w 2015 - 152 

rodziny.  

Wykres 1 
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Wykres 2  

 

 

 

Przeanalizowano również ilość dzieci w rodzinach pełnych i niepełnych co przedstawia tabela 

4. 

Tabela 4 Powody udzielanej pomocy w latach 2013-2015 

TY
P

Y
 R

O
D

ZI
N

 RODZINY 
PEŁNE 
OGÓŁEM 
O 
LICZBIE 
DZIECI: 

1 2 3 4 5 6 
7 i 

WIĘCEJ 

RODZINY 
NIEPEŁNE 
OGÓŁEM 
O LICZBIE 
DZIECI: 

1 2 3 
4 i 

WIECEJ 

ROK 
2013 

267 97 112 43 8 5 2 0 119 38 57 19 5 

ROK 
2014 

280 102 122 37 10 7 2 0 123 42 53 24 4 

ROK 
2015 

344 114 145 62 17 4 2 0 182 66 73 39 4 

 

Z zestawienia tabeli wynika, że największą liczbę rodzin stanowią rodziny pełne z dwójką 

dzieci oraz rodziny niepełne z jednym dzieckiem. Liczba ta rośnie z każdym rokiem, najmniej 

jest rodzin z sześciorgiem dzieci. 

Najczęściej występującymi powodami udzielanej pomocy były: ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, itp. informacje o strukturze udzielanej pomocy zestawiono w tabeli  5 
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Tabela 5 Powody udzielanej pomocy w latach 2013-2015 

POWODY UDZIELANIA POMOCY W LATACH 2013-2015 
 

PRZYCZYNY 
ŚWIADCZEŃ 

LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ 
 

ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 

 
UBÓSTWO 
 

 
535 

 
518 

 
494 

 
BEZROBOCIE 
 

 
462 

 
447 

 

 
397 

 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
 

 
335 

 
291 

 
261 

DŁUGOTRWAŁA LUB 
CIĘŻKA CHOROBA 
 

 
339 

 
327 

 
323 

 
BEZRADNOŚĆ W 
SPRAWACH 
OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO W TYM: 
RODZINY NIEPEŁNE: 
RODZINY 
WIELODZIETNE: 

 
210 

 
 
 
 
 
 

145 
 

25 
 

 
199 

 
 
 
 
 
 

123 
 

20 

 
185 

 
 
 
 
 
 

182 
 

85 

 
ALKOHOLIZM 
 

 
71 

 
49 

 
40 

 
NARKOMANIA 
 

 
5 

 
2 

 
8 

 
BEZDOMNOŚĆ 
 

 
32 

 
22 

 
21 

OPUSZCZENIE 
ZAKŁADU KARNEGO 
 

 
25 

 
16 

 
20 

 
PRZEMOC W RODZINIE 
(Ofiary) 

 
2 

 
3 

 
45 

 
ZDARZENIA LOSOWE 
 

 
16 

 
0 

 
2 
 

 



Z zestawienia zamieszczonego  w tabeli 5 wynika, że powody udzielanej pomocy były różne, 

niekiedy współwystępowały ze sobą ( w jednej rodzinie występowało kilka powodów np. 

bezrobocie, niepełnosprawność i bezradność), dlatego też nie należy sumować liczby rodzin 

jak również liczby osób w rodzinach.  Niepokojącym natomiast zjawiskiem jest znaczny 

wzrost pomocy dla rodzin ze względu na przemoc w rodzinie, która prowadzi do dysfunkcji 

rodziny. Uchwałą Rady Gminy w roku 2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny  ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Liczba spraw wpływających do Przewodniczącego 

 Zespołu wszczętych w ramach procedury ”Niebieska Karta” posiada tendencję wzrostową.  

W roku 2015 Zespól prowadził czynności w stosunku do 46 rodzin natomiast w roku 

bieżącym na dzień 15 listopada prowadzi czynności w stosunku do 71 rodzin.  

 Przeanalizowano również dokumenty rodzin,  objętych opieką asystenta rodziny, który został 

zatrudniony w maju 2012 r. Asystent   w 2012 r., wspierał 13 rodzin, liczących 41 osób. Liczba dzieci 

w tych rodzinach wynosiła 17 z czego 4 dzieci umieszczonych jest w rodzinnej bądź instytucjonalnej 

pieczy zastępczej.  Liczba rodzin w 2015 r. wzrosła do 17 rodzin, liczących 56 osób. Szczegółową 

liczbę rodzin, osób i dzieci przebywających w rodzinie i umieszczonych w rodzinnej bądź 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, przedstawia wykres 3. Głównymi przyczynami objęcia rodziny 

wsparciem asystenta jest ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm i narkomania oraz 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych   oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego.   

 Wykres 3 Liczba rodzin objętych wsparciem Asystenta rodziny w latach 2012-2015 

 

                                                                                                     

 Na podstawie zebranego materiału oraz na podstawie obserwacji uczestniczącej rodzin  

z terenu gminy dokonano analizy SWOT. Analiza SWOT (Strengths – silne strony. 
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Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – zagrożenia) – to jedna  

z podstawowych technik analitycznych, stosowana najczęściej do analizy wewnętrznego  

i zewnętrznego środowiska przedsięwzięcia, której wynik jest bazą planowania 

strategicznego. Analiza SWOT jest punktem wyjściowym stworzenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny. Tabela 6, przedstawia wyniki analizy. 

Tabela 6 Analiza SWOT 

WEWNĘTRZNE 

(cechy 

organizacji) 

POZYTYWNE  NEGATYWNE 

MOCNE STRONY (S) 
1. opracowana Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych 

2. istniejące placówki edukacyjne 

3. dobrze wykształcona kadra w 

placówkach oświaty, pomocy społecznej, 

policji, służbie zdrowia. 

4.dobre rozeznanie środowiska lokalnego 

przez pracowników pomocy społecznej. 

5. współpraca instytucji zajmujących się 

pomocą dziecku i rodzinie 

6. działalność profilaktyczna i 

edukacyjna Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych 

7. zatrudnienie asystenta rodziny 

8. prowadzenie Świetlicy Środowiskowej 

dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

9. realizacja rządowego programu 

"Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 

finansującego dożywianie dzieci w 

szkołach 

10. poparcie działań i współpraca z 

samorządem gminny 

11. poradnictwo specjalistyczne  

( psycholog, specjaliści od uzależnień) 

 

SŁABE STRONY (W) 
1. duże bezrobocie w regionie 

2. ograniczone możliwości finansowe 

3. bierna postawa rodziców wobec problemów 

występujących w rodzinie 

4. brak rodzin wspierających 

5. obciążenie pracowników OPS 

dodatkowymi zadaniami 

6. brak atrakcyjnej, bezpłatnej oferty wsparcia 

i organizacji czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży 

 

 

 

ZEWNĘTRZNE 

(Cechy 

otoczenia) 

SZANSE (O) 
1. poradnictwo specjalistyczne ( 

psycholog, specjaliści od uzależnień, 

mediator rodzinny) 

2. możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych, w tym unijnych EFS i 

rządowych oraz udział w konkursach 

3. kontynuowanie gminnego programu 

wspierania rodziny 

4. realizacja szkolnych programów 

profilaktycznych 

5. działalność MKRPA- motywowanie 

do podjęcia leczenia 

6. edukacja rodziców 

7. rozwój wolontariatu 

8. wdrażanie do współpracy rodzin 

wspierających z rodzinami 

dysfunkcyjnymi 

 

ZAGROZENIA (T) 
1. wzrastające problemy: ubóstwo, 

bezrobocie, uzależnienia, rozpad więzi 

rodzinnych, przemoc w rodzinie 

2. wzrost zachowań ryzykownych wśród 

dzieci i młodzieży (przemoc, narkomania, 

alkoholizm, hazard), zagrażające i aspołeczne 

formy spędzania wolnego czasu przez 

młodzież i dzieci 

3. niestabilność prawa dotyczącego polityki 

społecznej, niespójność, częste zmiany, 

"oderwanie" prawa od życia 

4. wzrost kosztów utrzymania rodzin 

5. zanik pozytywnych wzorców i godnych 

naśladowania autorytetów 

6.szerzące się ubóstwo wśród osób 

pracujących - umowy "śmieciowe", praca na 

"czarno" 

7. wypalanie zawodowe pracowników 

8. stereotypowe myślenie odbiorców wsparcia 

dotyczące OPS-u jako instytucji udzielającej 

jedynie wsparcia finansowego 

 

 



Cele programu 

Cel główny: 

Wspieranie rodzin z Gminy Świebodzice w prawidłowym wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

Cele szczegółowe: 

1. Prowadzenie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny. 

2. Wspieranie rodziny procesie wychowania i socjalizacji oraz wypełniania funkcji 

opiekuńczo wychowawczej a także podejmowanie i koordynacja działań na rzecz 

powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

3. Zapewnienie pomocy rodzinom z dziećmi w integracji ze środowiskiem lokalnym. 

4. Zapewnienie efektywności działań osób, instytucji i organizacji w obszarze 

przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom dezorganizacji rodziny.  

1. Prowadzenie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny. 

Działania Realizatorzy/Partnerzy Wskaźniki 

Wdrażanie szkolnych programów 

profilaktycznych 

Szkoły, MKRPA Liczba programów 

profilaktycznych, liczba 

osób 

Edukacja osób z grup ryzyka, 

informowanie o punktach wsparcia 

specjalistycznego 

OPS, Policja, Placówki służby 

zdrowia, MKRPA, 

Liczba osób 

korzystających z 

punktów wsparcia  

Pomoc materialna i rzeczowa dla 

rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej celem 

zabezpieczenia podstawowych 

potrzeb prawidłowego 

funkcjonowania 

OPS Liczba rodzin objętych 

pomocą 

Rozpowszechnianie ulotek, plakatów, 

broszur, dot. Współczesnych zagrożeń 

dotykających rodzinę 

UM Świebodzice-tablice 

ogłoszeń, OPS, MKRPA 

Ilość 

rozpowszechnionych 

ulotek, plakatów 

broszur 

Realizacja projektów systemowych. 

Promocja integracji społecznej. 

OPS Liczba projektów, 

liczba osób 

Wzbogacanie istniejących programów 

profilaktycznych i edukacyjnych 

wspierających wychowanie dzieci i 

młodzieży. Inicjowanie grup wsparcia 

dla rodziców, którzy nie radzą sobie z 

problemami opiekuńczo-

wychowawczymi 

OPS, Szkoły, MKRPA Liczba osób biorących 

udział, liczba 

programów 

 

2. Wspieranie rodziny procesie wychowania i socjalizacji oraz wypełniania funkcji 

opiekuńczo wychowawczej a także podejmowanie i koordynacja działań na rzecz 

powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

Działania Realizatorzy/Partnerzy Wskaźniki 

Organizowanie warsztatów w 

zakresie kształtowania umiejętności 

OPS, Punkty konsultacyjne Liczba osób korzystających 

ze wsparcia 



społecznych i zawodowych 

Poszerzenie pomocy 

psychologiczno-pedagogiczna dla 

dzieci i rodzin 

OPS, Poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Liczba osób i rodzin 

objętych pomocą 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży 

poprzez zajęcia pozalekcyjne i 

pozaszkolne  

Szkoły, placówki wsparcia 

dziennego, MDK 

Liczb osób korzystających 

ze wsparcia 

Objęcie rodzin dysfunkcyjnych 

wsparciem asystenta rodziny oraz 

pracą socjalną 

OPS,  Liczba asystentów, Liczba 

rodzin korzystających ze 

wsparcia 

Tworzenie warunków do działania 

rodzin wspierających 

UM, OPS Liczba rodzin 

wspierających 

Tworzenie i rozwój placówek 

wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej, specjalistycznej lub 

pracy podwórkowej 

OPS, organizacje 

pozarządowe 

Liczba placówek, liczba 

uczestników 

Zapewnienie bezpłatnego 

dożywiania w szkołach, 

wyposażenia w podręczniki i 

przybory szkolne dzieciom i 

młodzieży z rodzin ubogich 

OPS, szkoły, placówki 

wsparcia dziennego 

Liczba dzieci objętych 

dożywianiem, liczba dzieci 

którym zakupiono 

podręczniki 

Organizowanie dla rodzin grup 

wsparcia, grup samopomocowych 

OPS, Punkty konsultacyjne Liczba zorganizowanych 

grup 

 

3.  Zapewnienie pomocy rodzinom z dziećmi w integracji ze środowiskiem lokalnym. 

Działania Realizatorzy/Partnerzy Wskaźniki 

Włączenie rodziców w życie 

szkoły, placówek wsparcia 

dziennego poprze zorganizowanie 

wspólnych uroczystości oraz 

projekty socjalne 

UM, OPS, placówki wsparcia 

dziennego, szkoły 

Liczba uroczystości z 

udziałem rodziców 

Organizowanie wypoczynku 

letniego dla dzieci  z rodzin ubogich 

i dysfunkcyjnych 

OPS, MKRPA, MDK, OSiR Liczba dzieci 

korzystających ze wsparcia 

 

4. Zapewnienie efektywności działań osób, instytucji i organizacji w obszarze 

przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom dezorganizacji rodziny.  

Działania Realizatorzy/Partnerzy Wskaźniki 

Zarządzanie gminnym Programem 

Wspierania Rodziny na lata 2017-

2019 

OPS Liczba spotkań w zakresie 

przeciwdziałania 

niekorzystnym zjawiskom 

dezorganizującym życie 

rodziny z udziałem 

Dyrektora OPS 

Coroczna ewaluacja programu OPS Sprawozdania z  

realizacji zadań  

Wzrost kompetencji pracowników 

pomocy Społecznej w obszarze 

przeciwdziałania niekorzystnym 

OPS Liczba pracowników 

socjalnych biorących udział 

w szkoleniach , liczba 



zjawiskom dezorganizującym życie 

rodziny poprzez warsztaty, 

szkolenia i samokształcenie 

szkoleń, warsztatów 

Współfinansowanie pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej itp. 

OPS Liczba umieszczonych 

dzieci 

 

Źródła finansowania 

Źródła finansowania  Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 r. stanowią: środki 

własne gminy zaplanowane na dany rok budżetowy w Ośrodku Pomocy Społecznej, środki 

pochodzące z budżetu państwa, środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

oraz z innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej w ramach pozyskanych środków 

Monitoring i ewaluacja 

Koordynatorem  Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świebodzicach. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez 

przedkładanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach w terminie do 31 marca 

każdego roku Radzie Miasta z realizacji Programu, sporządzanych na podstawie informacji 

uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań  

Podsumowanie 

 Program Wspierania rodziny na lata 2017 - 2019 w Gminie Świebodzice,  jest spójny  

z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 -2020 w Gminie 

Świebodzice oraz   zgodny z: 

 Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

  ustawą  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

  ustawą  z dnia 29 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

 ustawą z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii; 

Realizacja Programu Wspierania Rodziny odbywać się będzie na zasadach partnerskiej 

współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji samorządowej gminy, 

przedstawicielami instytucji zajmujących sie dzieckiem i rodziną (szkoła, policja, 

prokuratura, sąd, służba zdrowia, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna itp. ), przedstawicielami społeczności 

lokalnej oraz partnerami społecznymi w tym organizacje pozarządowe. Realizacja Programu 

przewidziana jest na lata 2017 – 2019 z możliwością wydłużenia lub skrócenia tego okresu  

w zależności od uzyskanych efektów działania. Program jest dokumentem otwartym, co 

oznacza, że w każdym czasie można zweryfikować w części dotyczącej założeń uzupełniany 

o nowe cele i zadania lub zmieniony w tej części gdzie planowane działania zostały 

zastąpione rozwiązaniami wprowadzanymi ze szczebla powiatu, województwa, kraju lub 

ewentualnie zdezaktualizowały się z powodu wprowadzenia zmian w systemie pomocy  

i polityki społecznej. 



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. przywołanymi na wstępie uchwały do zadań własnych gminy należy opracowanie i

realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Program ma na celu zbudowanie

spójnego systemu pomocy rodzinie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w

pełni uzasadnione.




