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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2022-2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.    
z 2021r poz. 1372 z późn. zm.), art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2022–2024, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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I.  WSTĘP 

Niniejszy program jest kontynuacją programów wspierania rodziny realizowanych w gminie Wołczyn. 
Pierwszy Program Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2013 – 2015 został przyjęty Uchwałą 
XXXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 listopada 2013 r. Program był odpowiedzią na 
wejście w życie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzinyi systemie pieczy zastępczej. 

W myśl w/w ustawy na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek wspierania rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy 
zastępczej. 

 Podstawowym założeniem programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin 
w prawidłowym wypełnianiu ich ról opiekuńczo- wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do 
wypełniania tych funkcji poprzez systematyczną pracę z rodziną oraz w miarę możliwości zapewnienie pomocy 
w opiece i wychowywaniu dzieci. 

Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, 
która jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, zaspokajającym 
potrzeby człowieka, spełniającym wiele istotnych funkcji. Rodzina ważna jest również w sytuacji, gdy dziecko 
w niej nie przebywa, gdy umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, dlatego ważne jest jej wsparcie na 
czas odzyskania przez nią funkcji jakie powinna prawidłowo spełniać. Dlatego głównym celem programu jest 
wsparcie rodziny naturalnej oraz przeciwdziałanie sytuacjom opuszczenia przez dziecko naturalnej rodziny. 
Planowane działania w programie w zależności od celów i zadań będą miały charakter profilaktyczny, 
interwencyjny i reintegracyjny. ziałania profilaktyczne wobec dziecka i rodziny mają pierwszeństwo przed 
podjęciem interwencji, a wsparcie instytucjonalne następuje w sytuacji, gdy osoba, jej otoczenie, rodzina, 
środowisko lokalne staje przed problemami, których samodzielnie rozwiązać nie potrafi. Formy wsparcia 
dziennego powinny być wykorzystane przed formami całodobowymi. Pomoc rodzinie powinna służyć 
odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i prawidłowym pełnieniu 
ról społecznych. Pomoc rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze powinny świadczyć 
przede wszystkim lokalne służby społeczne oraz inne podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny 
z zachowaniem zasady wzajemnej współpracy, poszanowaniem godności wszystkich uczestników działania, 
praca powinna być połączona ze wsparciem ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych 
krewnych oraz aktywnością własną ze strony rodziny. Ponadto, praca z rodziną powinna być prowadzona przez 
odpowiednio przygotowaną kadrę, kompetentną i obiektywną oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej, za 
zgodą rodziny oraz z jej aktywnym udziałem, z wykorzystaniem jej zasobów własnych oraz źródeł wsparcia 
z zewnątrz. 
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II.  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU 

Najważniejszą podstawą prawną opracowania programu jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2020r., poz.821 z późn.zm.) w myśl której działania 
samorządu gminnego określa art. 176, który stanowi, iż do zadań własnych gminy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca 
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 
specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich 
właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 
 

Program jest spójny również z innymi aktami ustawodawstwa krajowego takimi jak: 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz.U. 2020 r. 
poz. 1329), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2020r. poz. 1876), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 r. poz. 1249), 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. 2021r. poz. 1119), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020r. poz. 2050). 

Cele programu są również ściśle powiązane z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2021-2031 (Uchwała XXX/294/2021 z dnia 12 Maja 2021r.). Zgodnie z art.179 ust1 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020r., poz.821) z realizacji Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Wołczynie corocznie, w terminie do 31 marca każdego roku Burmistrz składa Radzie Miejskiej 
w Wołczynie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia problemy 
i potrzeby wynikające z podejmowanych działań. 
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III. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU 

Gmina Wołczyn jest gminą miejsko-wiejską, liczącą 12 679 mieszkańców (dane UM w Wołczynie 
z 31.12.2020 roku). W podziale na płeć, w 2020 roku w gminie Wołczyn mieszkało 6221 mężczyzn i 6458 
kobiet. Gmina Wołczyn położona jest w północnej części województwa opolskiego na Nizinie Śląskiej, 
wchodzi w skład powiatu kluczborskiego. Obszar gminy wynosi 241 km2 (24086 ha). Gminę tworzy 20 sołectw 
(Brynica, Bruny, Brzezinki, Duczów Wielki i Mały, Gierałcice, Komorzno, Krzywiczyny, Ligota Wołczyńska, 
Markotów Duży, Markotów Mały, Rożnów, Skałągi, Szum, Szymonków, Świniary Małe, Świniary Wielkie, 
Wąsice, Wierzbica Dolna, Wierzbica Górna, Wierzchy) i miasto Wołczyn.  

Większość zadań z zakresu polityki społecznej na szczeblu gminy realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wołczynie. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie wynika, że w 2018 roku ze świadczeń 
pomocy społecznej korzystało 533 rodzin, w 2019 roku 540 rodzin, w 2020 roku 515 rodziny. 

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, 
w podziale na powody korzystania z pomocy. 

Tabela Nr 1 Główne powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej 

Lata Powody trudnej sytuacji życiowej 
2018 2019 2020 

Ubóstwo 151 145 143 
Bezdomność 12 8 14 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 47 43 39 
Potrzeba ochrony macierzyństwa-w tym: potrzeba ochrony 
wielodzietności 31 28 29 

Bezrobocie 196 174 180 
Niepełnosprawność 117 102 102 
Długotrwała lub ciężka choroba 175 159 151 

57 62 58 

44 52 45 

Bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym: 
 
- rodziny niepełne 
 
- rodziny wielodzietne  

13 10 13 
Przemoc w rodzinie 5 5 4 
Alkoholizm 69 63 54 
Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego 1 3 4 

Źródło: opracowania własne OPS 

Z analizy informacji które przedstawia powyższa tabela wynika, że dominującymi problemami w rodzinach 
korzystających z pomocy jest bezrobocie, a następnie ubóstwo (próg dochodowy poniżej 528 zł na osobę 
w rodzinie), długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

W dalszym ciągu główną przesłanką do przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest bezrobocie, które 
w gminie Wołczyn jest ważną kwestią społeczną pomimo wzrostu liczby miejsc pracy. Na dzień 31 grudnia 
2020 r. wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
z Gminy Wołczyn wynosiła 447 osoby. 

Znaczną liczbę rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej stanowią rodziny z problemami, 
które aktualnie nie są w stanie samodzielnie pokonać trudności życiowych, wykazują problem w pełnieniu ról 
społecznych i rodzicielskich. 

Typy tych rodzin, ze względu na liczbę dzieci w rodzinie korzystających ze wsparcia pomocy społecznej 
w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela Nr 2 Struktura liczebności rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej 

Lata Liczba dzieci w rodzinie 
2018 2019 2020 

Rodziny z dziećmi ogółem 177 187 149 
O liczbie dzieci  

1 69 70 58 
2 54 65 47 
3 38 35 25 
4 13 14 13 
5 3 3 5 
6 0 0 1 

7 i więcej 0 0 0 

Źródło: opracowania własne OPS 

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że ze wszystkich rodzin korzystających z pomocy Ośrodka 
najwięcej było rodzin, w których było jedno lub dwoje dzieci. 

W wyniku powstania problemów opiekuńczo-wychowawczych i dysfunkcji, które dotykają rodziny 
dochodzi czasami do sytuacji, że należy zabezpieczyć dobro dzieci. W takiej sytuacji rodzice zostają 
pozbawieni praw rodzicielskich lub te prawa zostają im ograniczone (otrzymują nadzór kuratora) lub sąd 
postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej poprzez umieszczeniem go poza rodziną 
biologiczną. Liczbę dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej w latach 2018-2020 przedstawia 
tabela, której dane pochodzą z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. 

Tabela Nr 3 Dzieci z Gminy Wołczyn przebywające w pieczy zastępczej 

Rok 2018 2019 2020 
Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej 21 24 28 
Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. 0 3 4 

Źródło: opracowania własne OPS 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej po roku 2011 na 
gminę został nałożony obowiązek współfinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Wydatki Gminy w latach 2018-2020 w tym 
zakresie obrazuje tabela nr 4. 

Tabela Nr 4 Koszty Gminy Wołczyn za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 

Rok 2018 2019 2020 
Wydatki ponoszone w ramach 
współfinansowania kosztów pobytu dzieci z 
Gminy Wołczyn w pieczy zastępczej  
- rodziny zastępcze  
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 
 
 

117.733,35 zł 
0,00 zł 

 
 
 

100.082,47 zł 
20.990,10 zł 

 
 
 

98.731,26 zł 
44.352,80 zł 

Źródło: opracowania własne OPS 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dała możliwość dodatkowej pomocy rodzinom 
poprzez asystenta rodziny. Zostaje on wprowadzony do rodziny, aby zapobiegać sytuacjom, w których dzieci 
należy odebrać z ich naturalnego środowiska oraz aby przywrócić władzę rodzicielską rodzicom, których dzieci 
zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Dane dotyczące ilości asystentów rodziny oraz ile rodzin było 
objętych jego wsparciem w gminie Wołczyn w latach 2018-2020 pokazuje tabel nr 5. 
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Tabela Nr 5  

Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin korzystająca ze wsparcia asystenta rodziny 

Rok 2018 2019 2020 
Liczba asystentów rodziny 2 1 1 
Liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny 17 18 15 

Źródło: opracowania własne OPS 

Aktualnie w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest 1 asystent rodziny, który obejmuje swoim 
wsparciem 15 rodzin. Praca z rodziną mającą problemy opiekuńczo-wychowawcze odbywa się za jej zgodą, 
aktywnym jej udziałem oraz z wykorzystaniem jej zasobów własnych oraz pomocy z zewnątrz tj. pracownik 
socjalny, pedagodzy, psycholodzy, władze lokalne. W sytuacji gdy rodzina dobrowolnie nie wyrazi zgody na 
współpracę z asystentem rodziny odpowiednie instytucje powiadamiają sąd rodzinny o problemach i ten 
podejmuje dalsze decyzje związane z rodziną. 

Analizując sytuację rodzin mieszkających na terenie Gminy Wołczyn należy także zaznaczyć, że w ramach 
wsparcia rodziny wielodzietne (mające 3 lub więcej dzieci) mogą korzystać z pomocy w formie Karty Dużej 
Rodziny. Wniosek o wydanie Karty, wraz z niezbędnymi załącznikami, można złożyć w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wołczynie. Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin, jej posiadacze mogą korzystać 
z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Od 1 stycznia 
2018 roku Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na 
urządzeniach mobilnych). 

Według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie z pomocy w formie Karty Dużej Rodziny 
korzystało w 2018 roku 20 rodzin (liczba założonych kart), w 2019 roku 200 rodzin, a w 2020 roku 58. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudniony na umowę-zlecenie psycholog i radca prawny, którzy 
pomagają rodzinom rozwiązywać trudne sytuacje i nurtujące problemy. Zarówno pomoc psychologiczna jak 
i poradnictwo prawne jest świadczona bezpłatnie dwa razy w miesiącu po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym. 
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IV. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT to jedna z technik analitycznych, która służy do porządkowania zebranych informacji. 
Pomaga ona przede wszystkim odpowiedzieć na następujące pytania: 

üCzy obecny stan zasobów gminy stanowi silną czy słabą stronę, tzn. czy jest czynnikiem ułatwiającym, czy 
utrudniającym rozwój? 

üJakie szanse i zagrożenia dla gminy płyną z jej kontaktów z bliższym lub dalszym otoczeniem? 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
·Realizacja celów zawartych w Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2021-2031, Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn, 
Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Wołczyn 
·Współpraca instytucji działających na rzecz 
rodziny 
·Wsparcie rodzin poprzez asystenta rodziny 
·Realizowanie w miarę możliwości dodatkowych 
form pomocy i pracy z rodziną 
·Funkcjonowanie na terenie powiatu Powiatowego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
·Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 
·Powoływanie grup roboczych realizujących 
indywidualny plan pomocy rodzinom dotkniętym 
przemocą 
·Prężnie działająca sieć instytucji wspierających 
rodzinę (Urząd Miejski, Policja, OPS, PCPR, Sąd, 
GKRPA, placówki oświatowe, organizacje 
pozarządowe, kościoły) 
· Szeroki dostęp do poradnictwa specjalistycznego 
(radca prawny, psycholog) 
·Wsparcie w formie usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
·Dobra jakość funkcjonowania istniejących 
placówek oświatowych 
·Rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa (boisko 
Orlik, siłownie zewnętrzne, ścieżka rowerowa, 
place zabaw, hala widowiskowo-sportowa, skate 
park) 
·Funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny 
·Funkcjonowanie placówek służby zdrowia 
·Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych (biblioteka, 
zajęcia sportowe - piłka nożna, karate, harcerswto, 
zajęcia Wołczyńskiego Ośrodka Kultury) 
·Coroczna organizacja czasu wolnego przez WOK 
(ferie, wakacje) 

·Niewystarczająca liczna mieszkań komunalnych 
·Bezrobocie 
·Wysokie koszty utrzymania rodzin 
·Utrudniony dostęp do specjalistycznych poradni 
w zakresie ochrony zdrowia 
·Brak gotowości oraz niechęć rodzin do zmiany 
stylu życia 
·Bezradność i roszczeniowość rodzin 
korzystających z pomocy społecznej 
(wielopokoleniowość rodzin korzystających z 
pomocy, „dziedziczenie biedy”) 
·Brak Poradni Rodzinnej 
·Brak rodzin wspierających 
·Zły stan techniczny kompleksów rekreacyjnych 
(basen, boisko tzw. Polonia) 
·Brak wystarczającej liczb ścieżek rowerowych 
·Brak na terenie gminy placówek wsparcia 
dziennego (świetlice, ŚDŚ) 

SZANSE ZAGROŻENIA 
·Wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami 
pracującymi z rodziną 

·Wzrost kosztów utrzymania rodziny 
·Rozpad rodzin (rozwody, wyjazdy za granicę) 
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·Możliwość zatrudniania kolejnych asystentów 
rodziny ze wsparciem ze środków zewnętrznych 
·Podnoszenie kwalifikacji przez osoby pracujące z 
rodzinami 
·Systematyczna praca z rodzinami, edukacja 
rodziców 
·Organizacja warsztatów dla rodzin (umiejętność 
radzenia sobie ze stresem, agresją, prawidłowe 
zarządzania budżetem domowym) 
·Uświadamianie społeczeństwa na temat 
postrzegania rodzin dysfunkcyjnych i udzielania 
im wsparcia 
·Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych 
na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny 
·Nawiązanie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 
·Świadome macierzyństwo 
·Promowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych 
form spędzania czasu wolnego 

·Rozwój zjawisk patologicznych (przemoc, 
narkomania, alkoholizm, konflikty z prawem) 
·Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego w rodzinach 
·Uzależnienie rodzin od pomocy społecznej 
·Stereotypowe postrzegania instytucji 
pomocowych 
·Brak wystarczającej liczby zatrudnianych 
asystentów rodziny (brak środków finansowych 
na ten cel) 
·Wzrost liczby zadań zlecanych samorządom 
oraz jednostkom im podległym 
·Ciągłe ograniczenia środków finansowych z 
budżetu państwa na zadania realizowane przez 
gminę 
·Demoralizacja dzieci i młodzieży 
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V. CELE PROGRAMU 

Celem priorytetowym Programu, który wynika z ustawy o wspierani rodziny i systemie pieczy zastępczej 
jest wspieranie rodziny biologicznej w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu utrzymania 
dziecka w jego naturalnym środowisku, a więc w rodzinie, bądź jego powrót do rodziny. Program zakłada 
także wzmocnienie działań profilaktycznych z rodziną i jej środowiskiem na rzecz pozostawienia w niej 
dziecka przy uwzględnieniu uwarunkowań Gminy Wołczyn. 

Cele szczegółowe: 

1. Systematyczna praca z rodziną i wsparcie rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-
wychowawcze. 

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin i dzieci. 

3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodzin. 

VI. REALIZACJA CELÓW PROGRAMU 

Cel 1: Systematyczna praca z rodziną i wsparcie rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-
wychowawcze 

Lp. Działania Okres 
realizacji 

Realizatorzy Wskaźnik ewaluacji 

1. Praca środowiskowa z 
rodzinami przez 
pracowników socjalnych i 
asystentów rodziny 

2022-2024 OPS  Liczba rodzin objętych 
wsparciem, pracą socjalną 
Liczba pracowników 
socjalnych 
Liczba asystentów rodziny 

2. Udzielanie pomocy 
finansowej i rzeczowej (w 
tym posiłki dla dzieci w 
szkole i przedszkolu) 
rodzinom 

2022-2024 OPS  Liczba rodzin korzystających 
z pomocy 

3.  Działania zaradcze oraz 
interwencyjne w 
przypadkach gdzie 
zagrożone jest 
bezpieczeństwo rodziny a w 
szczególności dzieci 

2022-2024 OPS Szkoły, 
Przedszkola, 
Policja, Zespół 
Interdyscyplinarny 

Liczba rodzin 
wspomaganych pracą 
asystenta rodziny. 
Liczba rodzin objętych 
działaniami Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

4. Prowadzenie monitoringu 
sytuacji dziecka z rodziny 
zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej 
zamieszkałego na terenie 
gminy 

2022-2024 OPS  Liczba monitorowanych 
rodzin 

5. Zapewnienie rodzinom 
dostępu do 
specjalistycznego 
poradnictwa 

2022-2024 PCPR, Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna, 
OPS, Centrum 
Psychoedukacyjne 

Liczba osób objętych 
poradnictwem 
Liczba konsultacji 
Liczba pedagogów, 
psychologów 

6. Wspieranie rodzin 
biologicznych, których 
dzieci przebywają w pieczy 
zastępczej 

2022-2024 OPS, WOK, 
PCPR, Szkoły, 
Przedszkola, 
Parafie 

Liczba osób objętych 
wsparciem 
Liczba dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej 

7.  Podejmowanie działań 2022-2024 OPS, UM, Liczba programów 
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profilaktycznych i 
edukacyjnych dla rodziców 

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna, 
Ośrodki Zdrowia 

Ilość zorganizowanych 
spotkań 

8. Współpraca instytucji 
pracujących z rodzinami 

2022-2024 OPS, UM, PCPR, 
Policja, Szkoły, 
Przedszkola, 
Poradnia, Sąd 

Liczba podmiotów 
współpracujących z 
rodzinami 

Cel 2: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin i dzieci 

Lp. Działania Okres realizacji Realizatorzy Wskaźniki 
1. Monitoring sytuacji rodzin i 

dzieci 
2022-2024 OPS Liczba rodzin objętych 

pracą socjalną 
2. Wspieranie dzieci z rodzin 

nie posiadających 
możliwości finansowych w 
zaspokajaniu potrzeb 

2022-2024 OPS, UM, Szkoły, 
Przedszkola, 
organizacje 
pozarządowe 

Liczba przyznanych 
pomocy 

3. Organizowanie zajęć 
pozaszkolnych i 
pozalekcyjnych 

2022-2024 OPS, Szkoły, 
Przedszkola, 
WOK, biblioteka 

Liczba zorganizowanych 
zajęć 
Liczba programów 
Liczba uczestników 

4. Uświadomienie rodzicom i 
opiekunom potrzeb dzieci i 
młodzieży 

2022-2024 OPS, Szkoły, 
Przedszkola 

Liczba przeprowadzonych 
rozmów, spotkań 
Liczba rodzin objętych 
wsparciem 

Cel 3: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodzin 

Lp. Działania Okres 
realizacji 

Realizatorzy Wskaźniki 

1. Współpraca instytucji i 
organizacji pracujących na 
rzecz rodziny 

2022-2024 OPS, Szkoły, 
PCPR, Przedszkola, 
Policja, GKRPA, 
Sąd, Zespół 
Interdyscyplinarny, 
placówki służby 
zdrowia, 
organizacje 
pozarządowe, 
Parafie 

Liczba spotkań  
Liczba przekazanych 
informacji 

2. Monitoring środowisk 
zagrożonych  

2022-2024 OPS, Policja, Sąd, 
GKRPA 

Liczba rodzin objętych 
wsparciem 
Liczba konsultacji 

3. Realizowanie zadań 
związanych z przemocą w 
rodzinie 

2022-2024 OPS, Policja, 
PCPR, Szkoły, 
Przedszkola 

Liczba uruchomionych 
procedur NK 
Liczba spotkań w 
ramach NK 

4. Zabezpieczenie środków 
finansowych na 
współfinansowanie pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej 

2022-2024 OPS Wysokość środków 
finansowych 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C725CF96-BA49-4B92-A921-D0270333E663. Projekt Strona 10



VII. REALIZATORZY I ADRESACI PROGRAMU 

Działania zawarte w powyższym rozdziale powinny być realizowane przez podmioty, które w ramach 
swoich założeń statutowych oraz kompetencji posiadają obowiązek wspierania rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz zaspokajania ich potrzeb, oraz instytucje lub osoby mające 
bezpośredni kontakt z rodziną i dziećmi. Są to: 

- Urząd Miejski w Wołczynie 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie 

- przedszkola, punkty przedszkolne 

- szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły specjalne 

- Wołczyński Ośrodek Kultury 

- biblioteka 

- baza rekreacyjno- sportowa 

- organizacje pozarządowe 

- kościoły i związki wyznaniowe 

- lokalne media 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 

- Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, Posterunek Policji w Wołczynie 

- Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku 

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kluczborku 

- Sąd Rejonowy w Kluczborku 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie 

- Zespół Interdyscyplinarny w Wołczynie 

- Centrum Psychoedukacyjne w Zespole Szkół w Wołczynie 

- placówki służby zdrowia. 

Koordynatorem Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyna na lata 2022-2024 jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wołczynie, natomiast adresatami Programu są rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo–wychowawczych zamieszkujące Gminę Wołczyn. 

VIII. OCZEKIWANE REZULTATY 

Oczekiwanymi rezultatami realizowanego w latach 2022-2024 Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Wołczyn jest przede wszystkim realizacja celów zawartych w Programie oraz poprawa funkcjonowaniarodzin 
mających trudności opiekuńczo-wychowawcze i pomoc w przywróceniu im zdolności do prawidłowego 
wypełniania swoich obowiązków rodzicielskich. Spodziewanym efektem jest także ograniczenie zjawiska 
wykluczenia społecznego rodzin z dysfunkcjami, uzależnieniami, problemami oraz wzrost świadomości 
mieszkańców Gminy Wołczyn o dostępnych formach pomocy dla rodzin wymagających wsparcia, a także 
dalsza współpraca podmiotów działających na rzecz wspierania rodziny. 

IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie na lata 2022-2024 są środki finansowe określone 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz środki pozyskane 
z dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji na realizację rządowych programów związanych ze wspieraniem 
rodziny, środków zewnętrznych, środków z budżetu Gminy Wołczyn. 

X. MONITORING I EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU  

Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji Gminnego Programu pozwoli na analizę i ocenę zebranych 
informacji i planowanie dalszych działań oraz doskonalenie tych dotychczas już ustalonych. Przedmiotem 
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ewaluacji będzie analiza osiągniętych wskaźników realizacji działań. Realizacja Programu opierać się będzie na 
ścisłej współpracy instytucji wymienionych w Programie. Monitorowanie i ewaluacja Gminnego Programu 
odbywać się będzie poprzez przedkładanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny Burmistrzowi Wołczyna, a następnie Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca każdego roku. 
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Uzasadnienie 

1 stycznia 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie Uchwałą Nr XV/89/2011 Rady Miejskiej 
w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2011r. został wyznaczony do realizacji zadania polegającego na wspieraniu  
rodziny w formie pracy z rodziną. 

Zgodnie z art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny           
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2018r. poz.135) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 
3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Natomiast art. 179 ust. 2 wskazuje, że programy 
uchwalane są przez Radę Gminy, z uwzględnieniem potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu 
wspierania rodziny. 

W myśl ww. ustawy na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek wspierania rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy 
zastępczej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego realizują w szczególności we współpracy ze 
środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, 
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C725CF96-BA49-4B92-A921-D0270333E663. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska I
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 1
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 2
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 3
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 3 Litera a
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 3 Litera b
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 3 Litera c

	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 4
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 4 Litera a
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 4 Litera b

	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 5
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 6
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 7
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 7 Tiret 1 (1)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 7 Tiret 2 (2)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 7 Tiret 3 (3)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 7 Tiret 4 (4)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 7 Tiret 5 (5)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II Punkt 7 Tiret 6 (6)


	Zalacznik 1 Cyfra rzymska III
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska IV
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska V
	Zalacznik 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Ustęp 3 Cyfra rzymska VI

	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 1 (7)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 2 (8)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 3 (9)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 4 (10)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 5 (11)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 6 (12)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 7 (13)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 8 (14)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 9 (15)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 10 (16)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 11 (17)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 12 (18)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 13 (19)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 14 (20)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 15 (21)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 16 (22)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 17 (23)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 18 (24)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 19 (25)
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VII Tiret 20 (26)

	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VIII
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska IX
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska X

	Uzasadnienie



