
UCHWAŁA NR XLVIII/292/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sułkowice na lata 2018-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz 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 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)-

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sułkowice na lata 2018-2020 stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Jan Socha
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Wstęp 

Rodzina jest dla dziecka naturalnym i niezastąpionym środowiskiem życia, rozwoju                    

i wychowania. To w niej właśnie powinny być zaspakajane podstawowe potrzeby członka 

jako jednostki a także potrzeby rodziny jako całości. Zmiany społeczno-kulturowe powodują, 

że rodzina jako najmniejsza jednostka społeczna czasem nie radzi sobie z wypełnianiem 

podstawowych funkcji a przede wszystkim funkcjami: opiekuńczą i wychowawczą. Jeżeli 

rodzina nie wypełnia tych zadań lub wypełnia je w stopniu niewystarczającym, wówczas 

potrzebuje wsparcia i pomocy ze strony instytucji wspomagających rodzinę. Wszelkie 

działania podejmowane na rzecz rodziny powinny mieć na względzie jak najszybsze 

przezwyciężenie trudności pojawiających się rodzinie, co ma doprowadzić do samodzielnego 

zaspakajania swoich potrzeb oraz prawidłowego wypełniania swoich funkcji.  

         Podstawą tworzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, 

zwanego dalej Programem, jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U.  z 2017r. poz.  1679). Powyższy Program nie jest pierwszym, jaki przyjęto do realizacji. W 

latach 2012-2014 obowiązywał program Wspierania Rodziny w Sułkowicach przyjęty 

Uchwałą nr XXII/121/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21.06.2012r. oraz w latach 

2015-2017 obowiązywał Gminny Program Wspierania Rodziny przyjęty Uchwałą nr 

IX/47/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30.04.2015 roku.  

 

  Cele i zadania Programu są zgodne z założeniami Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Sułkowice na lata 2012-2020.  
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I. PODSTAWOWE POJĘCIA 

1. Rodzina jako środowisko wychowawcze 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, które kształtuje 

osobowość, system wartości, poglądy i style życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej 

rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny oparte na 

miłości  

i zrozumieniu. Rodzina odgrywa ważną rolę w życiu dziecka, gdyż poprzez oddziaływanie 

opiekuńczo-wychowawcze nabywa ono cech niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie  

w dorosłym życiu. Kształtuje również wysoką świadomość identyfikacji z nią samą  

i wyznawanymi wartościami. 

Przeobrażenia jakie zaszły w ostatnich latach w różnych dziedzinach naszego życia 

nie pozostały bez wpływu na polską rodzinę oraz jej funkcjonowanie. Urbanizacja, wzmożona 

ruchliwość społeczna to procesy, których wpływom podlega życie rodzinne. Obserwuje się 

wzrost ruchliwości przestrzennej rodzin, anonimowość jednostki i rodziny. Rodzina staje się 

bardziej zamknięta, odizolowana od najbliższego otoczenia społecznego, a co za tym idzie, 

rośnie jej intymność.  Negatywne zmiany w środowisku powodują, że rodzina napotyka na 

swojej drodze trudności umożliwiające prawidłowe wypełnianie funkcji rodzicielskich.  

   Konsekwencją przemian zachodzących we współczesnej rodzinie jest czasem 

niedostateczna opieka wychowawcza nad dziećmi.  Coraz więcej dzieci i młodzieży żyje  

w rodzinach rozbitych, dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami w których dochodzi do 

zaniedbań lub całkowitego braku opieki wychowawczej ze strony rodziców nad dziećmi.  

Dzieci i młodzież nie zawsze potrafią poradzić sobie z trudnymi problemami  

i sytuacjami rodzinnymi dlatego pomoc instytucji wspomagających wychowanie rodzinne jest 

niezbędne. 

         Jednym z najważniejszych atutów rodziny, decydującym o jej przewadze nad innymi 

środowiskami wychowawczymi jest wczesne rozpoczęcie jej oddziaływania na kształtowanie 

osobowości dziecka. Niezależnie od zachodzących przemian, sposoby nawiązywania                                  

i utrzymywania kontaktu z dzieckiem silnie oddziałują na jego przyszłość. Wiele zależy od 

środowiska rodzinnego i od tego, jaki stwarza ona klimat, jakie uczucia i postawy społeczne 

przeważają u rodziców. Ważne jest też, w jaki sposób rodzice przekazują dziecku informację, 

ale także ważna jest umiejętność okazywania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji a przede 

wszystkim miłości.  
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1.2 Funkcje rodziny 

 

Każda rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze człowieka ma do 

zrealizowania pewne określone funkcje, które maja na celu odpowiednie przygotowania 

jednostki do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, wśród których wyróżniamy: 

• funkcję prokreacyjną – powołanie nowych członków nie tylko do swojej grupy, 

rodziny ale  

i całego społeczeństwa; 

• funkcję ekonomiczną – pozwala na zagwarantowanie bezpieczeństwa materialnego 

rodzinie, w jej skład wchodzą funkcja: produkcyjna, zarobkowa, gospodarcza  

i usługowo-konsumpcyjna; 

• funkcję usługowo-opiekuńczą – poprzez zapewnienie codziennych usług 

(wyżywienia, czystość) oraz opieki osobom, które nie są w pełni samodzielne ze 

względu na wiek, chorobę i kalectwo; 

• funkcję socjalizacyjną – poprzez wprowadzenie nowych osób do społeczeństwa, 

przekazywanie im obyczajów, wartości i wzorców zachowań itp.; 

• funkcję psychologiczną – poprzez zapewnienie swoim członkom poczucia stabilizacji                

i równowagi emocjonalnej. 

 

Zakłócenie którejkolwiek z wymienionych funkcji bądź niezaspokojenie potrzeb 

powoduje powstanie dysfunkcji w rodzinie i ma bezpośredni wpływ na wychowanie  

i kształtowanie osobowości dziecka.   

Do postaw rodzicielskich, które sprzyjają właściwemu rozwojowi dziecka należy 

zaliczyć postawy: akceptacji, uznania praw dziecka w rodzinie, współdziałania i dawania 

rozumnej swobody. Zapewniają one odpowiedni kontakt uczuciowy z dzieckiem, płaszczyznę 

porozumienia, wyzwalają aktywność dziecka i rozbudzają poczucie odpowiedzialności za 

swoje postępowanie.  

Prawidłowymi postawami rodziców są te, które stwarzają warunki do pełnego społecznego 

rozwoju dziecka. 

    

1.3 Rodziny dysfunkcyjne 

 

Wszystkie dzieci wymagają ochrony swoich praw, wolności oraz pomocy dla 
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zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi 

wymagają dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny 

przyczyniają się do powstania znacznych strat rozwojowych dzieci. Niewydolność rodziców 

zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi 

do niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej. 

Podłożem dysfunkcyjności rodziny jest w szczególności: 

• bezrobocie, ubóstwo; 

• dezorganizacja struktury wewnętrznej rodziny np. osieroconej na skutek śmierci, 

niepełnej biologicznie, rozbitej na skutek rozwodu, separacji, niepełnej czasowo (euro 

sieroctwo); 

• mediatyzacja rodziny, tj. telewizja, inne elektroniczne media zakłócające życie 

rodzinne, funkcjonowanie wychowawcze rodziny; 

• zjawiska destrukcyjne (uzależnienia) lub patologiczne (przemoc, przestępstwo). 

W każdej rodzinie występują pewne elementy niewłaściwych sytuacji życia 

rodzinnego oraz postaw i zachowań rodzicielskich. Jeżeli jednak w codziennym życiu 

rodzinnym nasilają się negatywne i trudne sytuacje pozbawione więzi emocjonalnych, 

wówczas rodzina nie spełnia należycie swych założonych funkcji, ogranicza ona swe 

działania opiekuńczo-wychowawcze i socjalizacyjne. Staje się wówczas rodziną 

dysfunkcyjną, w której występuje brak lub niedostatek zaspokajania potrzeb biologicznych, 

uczuciowych i rozwojowych dzieci, następuje dezorganizacja środowiska wychowawczego, 

społecznego i emocjonalnego. 

W dysfunkcyjnej rodzinie niezależnie od nasilenia i zakresu przejawiają się 

zachowania rodziców, powodujące zaniedbywanie dzieci w sferze: 

•  opiekuńczej - występuje wówczas, gdy brak jest opieki nad dziećmi, kontroli                              

i odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo i rozwój;  

• biologicznej - przejawiającej się w niedostatku odżywiania, snu, zaspokojeniu potrzeb 

higienicznych dziecka; 

• edukacyjnej - obejmującej zaburzenie w realizacji obowiązku szkolnego, braku 

pomocy      w nauce szkolnej dziecka, niewyposażenie dziecka w pomoce szkolne; 

• materialnej - cechuje się niedostatkiem finansowym, niezaspokojeniem potrzeb 

materialnych dzieci; 

• emocjonalnej - obejmuje niezaspokojenie potrzeb uczuciowych dziecka, wsparcia 

emocjonalnego oraz brak zainteresowania jego potrzebami. 
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W rodzinie dysfunkcyjnej zaburzony jest kontakt między rodzicami a dziećmi. 

Rodzice przejawiają następujące nieprawidłowe postawy rodzicielskie: 

• unikająca – zauważa się obojętność uczuciową rodziców, przebywanie z dzieckiem 

nie sprawia im przyjemności, bywa odczuwane przez niech jako trudne. Kontakt z 

dzieckiem jest luźny, pozornie dobry i maskowany np. nadmierną swobodą; 

• odtrącająca – dziecko odbierane jest jako ciężar ograniczający swobodę rodziców. 

Rodzice mają od niego dystans. Stosują surowe kary, nieproporcjonalne do stopnia 

przewinienia dziecka. Okazują mu wciąż swoje niezadowolenie, krytykują, dokuczają; 

• zbyt wymagająca – rodzice posiadają aspiracje do dziecka, chcą je ukształtować 

według wzorca, nie licząc się z jego możliwościami i zdolnościami; 

• nadmiernie chroniąca – rodzice mają tendencję do utrzymywania z dzieckiem 

kontaktu stałego i bliskiego, z jednej strony na wszystko dziecku pozwalają, z drugiej 

zaś są w ciągłym lęku o jego zdrowie i bezpieczeństwo.  

 

 

1.4 Piecza Zastępcza  

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koncentruje się na 

działaniach skierowanych do rodzin z dziećmi zagrożonych umieszczeniem w pieczy 

zastępczej. 

Piecza zastępcza związana jest z działaniami na rzecz wspierania rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania te 

mają na celu przywrócenie prawidłowych funkcji rodziny, które z różnych powodów nie są 

wypełniane.  

Jednym z podstawowych dokumentów stojących na straży praw dziecka w świecie jest 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych 

ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.  Konwencja niezwykle mocno podkreśla prawo 

dziecka do wychowania w jego naturalnym środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, 

miłości i zrozumienia gwarantującej mu prawidłowy rozwój fizyczny, moralny i społeczny 

oraz zaspokojenie jego podstawowych potrzeb.  

Nadrzędnym aktem prawnym regulującym aspekty życia wszystkich członków 

naszego społeczeństwa jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. W Art. 72 ust. 2 
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Konstytucji RP, który stanowi: „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do 

opieki i pomocy władz publicznych „oraz art. 71 ust. 1 „Państwo w swojej polityce społecznej 

i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 

materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej 

pomocy ze strony władz publicznych”.  

W sytuacji, kiedy dziecko jest pozbawione opieki ze strony swoich rodziców albo nie 

są oni zdolni należycie z tej opieki się wywiązywać, obowiązkiem państwa jest uwzględniać 

podmiotowość dziecka oraz szanować jego prawo do: 

• wychowywania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza 

rodziną 

 w rodzinnych formach pieczy zastępczej; 

• powrotu do rodziny naturalnej; 

• utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi,  

z wyjątkiem      przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów; 

• stabilnego środowiska wychowawczego; 

• pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia; 

• ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życiu dziecka; 

• informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego 

wieku i stopnia dojrzałości; 

• ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem; 

• dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia; 

• poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej. 

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich 

wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim 

rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania te 

wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, w taki 

sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, 

zostałoby umieszczone w pieczy zastępczej. 

Wspieranie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze jest prowadzone  

w formie: 

• pracy z rodziną – która jest niezbędna w momencie przeżywania przez rodzinę 

pierwszych trudności, lub gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys, zagrażający 
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dobru dziecka. Prowadzona jest w formie: konsultacji, poradnictwa specjalistycznego, 

terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług specjalistycznych  

i opiekuńczych, pomocy prawnej, organizowania dla rodzin spotkań w ramach grup 

wsparcia i grup samopomocy; 

• pomocy w opiece i wychowaniu dziecka - ważne jest wsparcie środowiska lokalnego, 

które rodzina może otrzymać poprzez działania: placówek wsparcia dziennego, 

instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny oraz rodzin 

wspierających; 

• instytucje sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem formie rodzinnej  

i instytucjonalnej. 

 

1.4.1 Placówki wsparcia dziennego 

 

Placówki wsparcia dziennego zajmują się pomocą rodzinie w realizacji funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dziecka. Podejmują działania w zakresie organizacji 

czasu wolnego, pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań, organizacji zajęć sportowych, 

rekreacyjnych a współpracują w tym zakresie z rodziną dziecka oraz instytucjami lokalnymi. 

Placówki mają na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju 

dziecka, przeciwdziałaniu demoralizacji dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk 

zaniedbanych wychowawczo. Sprawują one funkcje opiekuńcze, wspierają rodziców  

w wychowywaniu dzieci, uczą gospodarowania czasem, odpowiedzialności, obowiązkowości. 

1.4.2 Rodzina wspierająca 

Rodzina wspierająca posiada odpowiednie predyspozycje osobowościowe, znajduje 

się w bezpośrednim otoczeniu dziecka i jest gotowa wspierać w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej inną rodzinę, przeżywającą trudności. Rodzina wspierająca może 

pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu 

podstawowych ról społecznych. W zależności od zakresu udzielonej pomocy rodzina ta może 

otrzymywać zwrot poniesionych kosztów świadczonej pomocy. 

1.4.3 Piecza zastępcza 

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W sytuacji 

wyczerpania wszystkich możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania w rodzinie 
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naturalnej może dojść do ingerencji sądu we władzę rodzicielską i umieszczenie dziecka  

w pieczy zastępczej sprawowanej w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.  

1.4.4 Asystent rodziny  

Wsparcie rodziny w środowisku zamieszkania w zakresie wypełniania funkcji 

wychowawczej i opiekuńczej wykonuje asystent rodziny, którego zadania wynikają z ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem asystenta rodziny jest poprawa 

warunków życia codziennego, a także wzmocnienie i towarzyszenie rodzinom 

dysfunkcyjnym, niepotrafiącym samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych. 
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II. DIAGNOZA 

2.1 Sytuacja demograficzna 

        Gmina Sułkowice zajmuje powierzchnię 60,6 km2 i jest zamieszkana przez 14 726 

mieszkańców. W skład gminy wchodzi miasto Sułkowice i cztery wsi: Krzywaczka, Rudnik, 

Biertowice i Harbutowice stanowiące odrębne sołectwa.  

       Poniższa tabela przedstawia liczbę ludności w rozbiciu na poszczególne miejscowości.  

 
Tabela nr 1.  Liczba ludności  w Gminie Sułkowice stan na dzień 31.12.2017r. 

Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem 

Sułkowice 3378 3190 6568 

Biertowice 515 475 990 

Harbutowice 893 920 1813 

Krzywaczka 934 860 1794 

  Rudnik 1766 1795 3561 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Sułkowicach 

 

  

Przy narastającej liczbie mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy odnotowuje się 

tendencje spadkową w przedziale wiekowym do 18 r.ż. Strukturę mieszkańców gminy 

pokazuje poniższe zestawienie. 

 
Tabela nr 2.  Struktura mieszkańców Gminy w latach 2015 - 2017 

Grupy wiekowe 2015r 2016r 2017r 

w wieku do 18 r.ż 3189 3167 3155 

w wieku produkcyjnym 9419 9393 9339 

w wieku poprodukcyjnym 2042 2103 2232 

Ogółem: 14 650 14 663 14 726 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Sułkowicach 

 

W roku 2017 z pomocy społecznej w różnej formie skorzystało 709 osób, czyli 4, 84% ogółu 

mieszkańców z 276 rodzin.  W tym zakresie notuje się tendencję spadkową, gdyż na koniec 

2015 roku z pomocy społecznej skorzystało 13, 30 % ogółu mieszkańców tj. 1952 osób z 541 

rodzin. 

Najczęstsze powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela nr 3. Najczęstsze powody korzystania z pomocy OPS w latach 2015-2017 

Powody udzielania pomocy 

2015 2016 2017 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinie 

Ogółem 541 1952 467 2274 276 709 

Ubóstwo 204 589 186 472 164 402 

Bezrobocie 167 527 118 335 84 245 

Niepełnosprawność 129 315 200 475 127 244 

Długotrwała choroba 201 527 180 438 152 311 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa 

domowego w tym: 

 

96 484 44 207 31 118 

rodziny niepełne 28 98 19 65 22 61 

rodziny wielodzietne  76 430 26 147 15 81 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
47 222 44 187 56 297 

Alkoholizm 27 63 33 77 20 34 

Przemoc w rodzinie 35 118 34 91 5 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach 

 

Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy jest: ubóstwo, bezrobocie, 

bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, 

alkoholizm, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność, długotrwała choroba. W praktyce 

powody udzielenia świadczeń z pomocy społecznej układają się zwykle w pewne związki 

przyczynowe. Rzadko dany powód występuje samodzielnie, najczęściej nakładają się one 

wzajemnie na siebie.  

Jednym z powodów udzielenia pomocy jest ubóstwo. W pomocy społecznej za osobę 

dotkniętą ubóstwem uważa się osoby i rodziny, których dochód jest równy lub niższy od 

kryterium dochodowego, ustalonego dla osoby samotnej w wysokości 634 zł, a dla osoby  

w rodzinie 514 zł. 

Kolejnym powodem destabilizującym życie rodziny jest bezrobocie.  W roku 2015 

zarejestrowane były W PUP 504 osoby bezrobotne, z czego 50, 1% stanowiły kobiety. W 

roku 2016 liczba zarejestrowanych osób była niższa o 162 w porównaniu z rokiem 2015. Od 

końca 2015 roku do końca 2017 roku liczba bezrobotnych spada (tabela nr 4). Warto jednak 

pamiętać także o tzw. bezrobociu ukrytym, związanym z faktem, iż część osób 
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niepracujących z terenu gminy nie jest zarejestrowana w PUP. Dane liczby osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP prezentuje tabela poniżej. 

 
 

Tabela nr 4. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  latach 2015 – 

2017 

Rok 2015 2016 2017 

Ogółem 504 342 204 

W tym kobiety 253 159 108 

Z prawem do zasiłku 80 55 50 

W tym kobiety 44 23 28 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Myśleniach 

 

Mimo tendencji spadkowych bezrobocia na terenie gminy nie można tego problemu 

lekceważyć, gdyż swym zasięgiem obejmuje znaczną liczbę osób i rodzin z dziećmi  

i powoduje bardzo duże problemy w rodzinach. Poważnym skutkiem bezrobocia jest 

ubożenie rodziny, które często prowadzi do narastania konfliktów i napięć między członkami 

rodziny oraz przyczynia się do patologii społecznych. Bezrobocie wpływa znacząco na 

realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny, na zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa. 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w którym występował 

problem bezrobocia w latach 2015 wynosiła 167 rodzin, w roku 2016 wynosiła 118, 

natomiast 82 rodziny korzystały z powodu tego problemu w roku.  

W celu zmniejszenia się liczby bezrobotnych na terenie gminy podejmowane są 

działania mające na celu aktywizację zawodową i społeczna bezrobotnych m.in. staże, prace 

interwencyjne.  

Z pomocy w formie staży i prac interwencyjnych skorzystało 78 osób w roku 2016 r., 

natomiast 99 osób w roku 2017.  Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje również działania, 

których celem jest przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy poprzez organizowanie 

kursów, szkoleń czy realizowanie programów, projektów gdzie bezrobotny może skorzystać 

ze wsparcia specjalistów (doradcy zawodowego, psychologa, prawnika).   

Kolejnym problemem, z którym rodziny z terenu gminy borykają się jest nadużywanie 

alkoholu przez obojga rodziców lub jednego z nich. Wpływa to na zakłócenie życia 

rodzinnego, obniżenie poziomu materialnego rodziny oraz naruszenia poczucia 

bezpieczeństwa jej członków. Alkohol pociąga za sobą liczne, daleko idące skutki społeczne. 

Dezorganizuje rodzinę,  

Id: B46F8253-3991-4AF6-A91A-B2CF527E41F1. Podpisany Strona 14



13 
 

ma destrukcyjny wpływ na środowisko wychowawcze dzieci, powoduje zaniedbywanie pracy 

prowadzące do bezrobocia jak również zaburzenie stosunków międzyludzkich oraz 

przestępstwa. Na terenie naszej gminy podmiotem zajmującym się wsparciem dla osób  

z problemem alkoholowym jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę spraw i wniosków, które w latach 2015-2017 wpłynęły do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   

 
 

Tabela nr 5.  Liczba spraw  realizowanych przez  GKRPA w latach 2015-2017 

Opis 2015r. 2016r. 2017r. 

Liczba wniosków, które wpłynęły o GKRPA 34 50 42 

Liczba rodzin z dziećmi 13 21 32 

Liczba osób skierowanych do biegłego 12 20 22 

Liczba osób, które podjęły leczenie 12 20 22 

Wsparcie Punku Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin  44 37 53 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Sułkowicach  

 

Z powyższych danych wynika, że liczba wniosków wpływających do Komisji od 

rodzin, w których wychowywane są dzieci systematycznie wzrasta -  z 13 wniosków w 2015 

roku do 32 wniosków w roku 2017. Praca z rodziną z problemem alkoholowym jest trudna 

i wymaga współpracy wielu instytucji działających na naszym terenie i poza nim. Na terenie 

Gminy na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych działa Punkt Konsultacyjny dla 

Osób Uzależnionych i ich Rodzin, grupa AA „Trzeźwiejący Razem”.  

Ponadto w szkołach prowadzone są działania profilaktyczne a do sprzedawców napojów 

alkoholowych i tytoniowych kierowane są cykliczne szkolenia.    

Na przestrzeni 2015-2017 jak wynika z danych OPS ilość rodzin korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej z problemem alkoholowym pozostaje na stałym poziomie. Jest 

to jednak problem bardzo poważny i wymaga profesjonalnego wsparcia a zbagatelizowanie 

tego problemu doprowadzić może do poważnych konsekwencji gdyż narażone jest w tych 

rodzinach dobro dziecka. Liczba rodzin otrzymujących pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej 

z powodu nadużywania alkoholu/uzależnienia przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 6. Liczba środowisk objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-2017 

Opis 

2015r. 2016r. 2017r.  

Ogółe

m 

Liczba 

osób w 

rodzini

e 

W tym 

nieletnic

h 

Ogółe

m 

Liczba 

osób w 

rodzini

e 

W tym 

nieletnic

h 

Ogółe

m 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

W tym 

nieletnic

h 

Problem 

uzależnienia 

od alkoholu 

27 63 14 33 77 20 20 34 12 

Problem 

uzależnienia 

od 

narkotyków 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach 

 

Istnieje również problem innych uzależnień (środki odurzające, Internet, gry 

komputerowe) z danych OPS wynika, że 2017r. problem uzależnienia od innych środków 

odurzających wystąpił w przypadku 2 rodzin. 

Z informacji uzyskanych od pracowników socjalnych wynika, że problem 

alkoholizmu  

i narkomanii dotyka w bardzo szybkim tempie coraz młodsze grupy wiekowe. Nikt nie zna 

dokładnie skali tego zjawiska, ale wszyscy są zgodni, co do tego, że problem ten z każdym 

rokiem będzie się nasilał. 

Zjawisko przemocy w rodzinie jest obok problemów alkoholowych, jednym  

z poważniejszych zaburzeń życia społecznego i rodzinnego.  Niesie ze sobą dotkliwe 

konsekwencje dla osób w jego zasięgu a skutki mogą rzutować na dalsze funkcjonowanie 

osób w tych rodzinach. 

Jednym z narzędzi pomocowych w rozwiązywaniu tego problemu jest procedura „Niebieskiej 

Karty” prowadzona w danej rodzinie, w której dochodzi do przemocy. W latach 2015-2017 

odnotowano spadek ujawnionej ilości ofiar przemocy w rodzinie. Zebrane informacje o 

przemocy w rodzinie na podstawie procedury „Niebieskiej Karty” w Sułkowicach 

przedstawione są w poniższej tabeli.   

 
Tabela nr 7. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty” w Gminie Sułkowice w latach 2015-2017 

Przemoc w rodzinie 2015r. 2016r. 2017r. 

Ogólna liczba wniosków, w których wszczęto procedurę 

Niebliskiej Karty 
38 30 25 

Liczba rodzin z dziećmi, w których wszczęto procedurę 

Niebliskiej Karty 
11 13 5 

Konsultacje udzielone przez Punkt Konsultacyjny 

(prawnik, pracownik socjalny, psycholog) 
195 140 159 

Współpraca między instytucjami i podmiotami 54 31 49 

Liczba grup roboczych na rzecz rodzin z dziećmi 31 35 17 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

Działania związane z procedurą Niebieskiej Karty prowadzone są w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, przez Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W latach 2015-2017 wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” dla 93 rodzin w tym dla 29 dla 

rodzin z dziećmi. W ostatnich trzech latach zwołane było 83 grupy robocze na rzecz rodzin  

z dziećmi.  

W strukturach Ośrodka działa również Punk Konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy.  

Z pomocy specjalistów zatrudnionych w Punkcie w roku 2017 skorzystało 159 osób  

w poprzednich 140 i 195. W Ośrodku Pomocy Społecznej czynny jest także całodobowy 

telefon dla ofiar przemocy. Jak wynika z danych Ośrodka Pomocy Społecznej przemocy 

najczęściej doświadczają kobiety i dzieci. W latach 2015-2017 przemoc stosowana była 

wobec 33 dzieci.  

 

Poniższa tabela przedstawia działania pomocowe prowadzone przez Zespół 

Interdyscyplinarny w latach 2015-2017 na rzecz osób, które doświadczają przemocy  

w rodzinie. 

 
Tabela nr 9. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie w latach 2015-

2017 

Analiza podjętych działań 

Formy udzielonej pomocy 

2015 2016 2017 

TAK NIE TAK NIE TAK NIE 

Indywidualny plan pomocy dla każdej osoby rodziny tak tak tak 

Pomoc prawna i psychologiczna tak tak tak 

Wsparcie pedagoga szkoły i psychologa dla małoletnich tak tak tak 

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie nie tak nie 

 Ilość pism/zawiadomień 

Pisemna zgłoszenie do Komendy Powiatowej Policji i 

Prokuratury Rejonowej dotyczące problemu przemocy, w 

tym zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

z art. 207 Kodeksu Karnego oraz z art. 12 Ustawy z dnia 

29 lipca 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

8 4 1 

Pisma do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dziecka i 

rodziny 
16 13 5 

Konsultacje psychologiczna, socjalna, prawna 61 67 43 

Porady dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 38 30 25 
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Wizyty w środowiskach dotkniętych przemocą domową 38 30 25 

Interwencje w środowiskach dotkniętych przemocą 

domową 
38 30 25 

Umieszczenie rodzin w Ośrodkach dla Ofiar Przemocy 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

Bardzo ważnym powodem udzielania pomocy społecznej dla rodzin z dziećmi jest 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego.  

Z danych Ośrodka Pomocy wynika, że liczba rodzin z dziećmi korzystających z tego powodu 

maleje.  

W stosunku do rodzin, w których występują problemy w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej, czyli są zagrożone destabilizacją kierowane są działania 

wspierające.  

Oprócz wsparcia finansowego w ramach ustawy o pomocy społecznej w formie 

zasiłków okresowych, celowych, stałych, dożywiania, rodziny z dziećmi znajdujące się w 

trudnej sytuacji materialnej obejmowane są pomocy w ramach ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów czy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Ponadto do rodzin 

kierowane jest wsparcie w formie stypendium szkolnego oraz wyprawki szkolnej.  

W związku z realizacją programów państwa np. 500+, zakup podręczników 

szkolnych, świadczenie rodzicielskie maleje liczba rodzin korzystających ze świadczeń 

finansowych z pomocy społecznej. Jednak zauważono, że wzrasta natomiast liczba rodzin  

z różnego rodzaju problemami wymagającymi pomocy specjalistów. Z tabeli nr 10 jasno 

wynika, że liczba rodzin wymagających wsparcia z roku na rok wzrasta. 

 

Tabela nr 10. Liczba rodzin objętych pomocą specjalistów w poszczególnych latach 2015-2017 

Liczba rodzin z dziećmi objętych  pomocą 

specjalistów – pedagoga, psychologa, psychologa 

dziecięcego, logopedy, pracownika socjalnego w: 

    2015       2016       2017 

 

Ośrodka Pomocy Społecznej  

40 42 46 

 

Placówek oświatowych 

52 46 62 

Liczba zdiagnozowanych środowisk  

w placówkach oświatowych 

62 75 170 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych oraz  OPS 

 

W rodzinach z dziećmi gdzie występują problemy opiekuńczo-wychowawcze 
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podejmowane są również działania wspierające przez pracowników socjalnych, asystenta 

rodziny oraz instytucje i podmioty współpracujące na rzecz dziecka. W latach 2015-2017 było 

podejmowanych wiele wspólnych działań i interwencji przez instytucje i podmioty działające 

na rzecz dziecka i rodziny. Działania te prezentuje poniższa tabela. 

 
Tabela nr 11. Współpraca instytucji i podmiotów działających na rzecz rodziny w latach 2015-2017 

Opis 2015 2016 2017 

Liczba powołanych zespołów  oraz grup 

roboczych prac. socjalni, asystent 

rodziny, ZI 

88 35 26 

Liczba osób skierowanych do 

specjalistów i objętych wsparciem w tym: 

111 

osób 

89 

dzieci 

130 

osób 
82 dzieci 96 osób 

62 

dzieci 

Placówki oświatowe (pedagog, 

psycholog, doradca zawodowy, logopeda 

) 

52 dzieci 269 dzieci 392 dzieci 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 30osób 6 dzieci 26 osób 6 dzieci 0 

Kurator  

34 

rodzin

y 

75 

dzieci 

27 

rodzin 
53 dzieci 35rodzin 

53 

dzieci 

Liczba 

interwencji 

(wymiana 

informacji między 

różnymi 

instytucjami czy 

specjalistami) 

 W tym  

OPS 888 497 520 

Placówki oświatowe 69 110 242 

Źródło: Opracowanie własne  na podstawie danych z placówek oświatowych i podmiotów działających na rzecz 

rodziny  z dzieckiem 
 

Z powyższej tabeli wynika, że podejmowanych jest wiele działań przez instytucje, 

podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny,  które wymagają wsparcia i pomocy 

specjalistów. Osoby i rodziny wymagające pomocy specjalistycznej, której gmina nie jest  

w stanie realizować kierowane są do specjalistów i poradni działających poza terenem gminy 

m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje 

stałą współpracę.  

W ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej rodziny z dziećmi z problemami 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych otrzymały wsparcie w postaci 

asystenta rodziny, pracownika socjalnego.  

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i pracownika socjalnego przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela nr 12.  Wsparcie dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w latach 2015-2017 

Rodziny objęte  wsparciem: 2015 2016 2017 

asystenta rodziny 16 12 12 

pracownika socjalnego 96 44 31 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach 

 

Dużym wsparciem dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej jest pomoc asystenta rodziny, który wspiera rodziny  

w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Stara 

się on nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Natomiast w przypadku, gdy dzieci znajdują się 

pod pieczą zastępczą, rolą asystenta rodziny jest podjęcie działań na rzecz ich jak 

najszybszego powrotu do rodziny biologicznej. 

W latach 2015-2017 asystent rodziny zakończył współpracę z 16 rodzinami ze 

względu  na osiągnięcie zaplanowanych celów założonych w planie pracy z rodziną, Rodzice 

osiągnęli samodzielność  w podejmowaniu decyzji oraz nabyli umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych, które pozwolą im wypełniać samodzielnie role rodzicielskie, aby 

środowisko rodzinne sprzyjało bezpiecznemu rozwojowi ich dzieci. 

Dodatkowe wsparcie rodzinie w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

świadczy Świetlica Środowiskowa. W  zajęciach  uczestniczyło w 2015 r. - 236 dzieci,  

w 2016 r. - 245 dzieci,  natomiast w 2017 uczestnikami Świetlicy było 225 dzieci.  

W placówce tej odbywają się zajęcia dla dzieci w zakresie pokonywania trudności szkolnych  

i organizowanie czasu wolnego, realizowane są również zajęcia w formie kół zainteresowań, 

zajęć wychowawczych oraz imprez okolicznościowych i integracyjnych. 

W sytuacji, gdy pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej stanowi zagrożenie dla 

jego bezpieczeństwa lub życia konieczne jest umieszczenie go w pieczy zastępczej. 

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej jest szansą udzielenia mu pomocy w zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb, a tym samym stworzenie mu warunków do prawidłowego rozwoju.   

 Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, na przestrzeni 

ostatnich trzech lat obrazuje poniższa tabela.  
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Tabela nr 13.  Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej latach 2015-2017 z 

ROK 2015 2016 2017 

Liczba rodzin zastępczych  na terenie gminy 

Sułkowice 

S* N* S* N* S* N* 

4 7 4 6 4 4 

liczba dzieci z terenu gminy umieszczonych     w 

rodzinach zastępczych  na terenie gminy Sułkowice 

 

12 

 

1 9 

liczba dzieci z terenu gminy umieszczonych     w 

rodzinach zastępczych  poza terenem gminy 
3 4 4 

liczba dzieci z poza terenu gminy umieszczonych w 

rodzinach zastępczych  na terenie gminy Sułkowice 
3 0 3 

liczba dzieci z terenu gminy umieszczonych w 

plecówkach opiekuńczo-wychowawczych 
0 3 0 

liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych z powodu sieroctwa 
3 5 3 

liczba dzieci umieszczonych  w rodzinach 

zastępczych z powodu dysfunkcji rodziców 

biologicznych 

15 0 13 

liczba dzieci, które wróciły do rodziców 

biologicznych 
0 0 4 

liczba rodzin rozwiązanych  na terenie gminy 

 

1  

(usamodzielnienie 

się dziecka) 

 

2 

3 

1- przywrócenie 

władzy 

rodzicielskiej; 

1-adopcja; 

1-rezygnacja z 

pełnienie 

funkcji; 

liczba pełnoletnich wychowanków z rodzin 

zastępczych i placówek  opiekuńczo-

wychowawczych pobierających pomoc pieniężną na 

kontynuowanie  nauki   

0 0 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach  

S* - rodzina spokrewniona z dzieckiem, N* - rodzina niespokrewniona z dzieckiem 

 

Z danych PCPR wynika, że na koniec 2017 na terenie gminy umieszczonych było 

w pieczy zastępczej 14 dzieci. Można stwierdzić, że wzrasta liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych z powodu dysfunkcyjności rodzin biologicznych.  Rodziny 

zastępcze jak i dzieci w nich przebywające objęte są obligatoryjnie stałą pomocą specjalistów 

oraz pomocą finansową przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach. Gmina 

Sułkowice ponosi odpłatność zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Wydatki poniesione przez gminę w poszczególnych latach wynosiły: w roku 2015 

kwota 8 796 zł, w roku 2016 kwota 15 032 zł, w roku 2017 kwota 28 260 zł.  W 2017 r. 

finansowano pobyt dla 11 dzieci. 

 

Rodzina dysfunkcyjna i w sytuacji problemowej nie jest w stanie samodzielnie jej 

przezwyciężyć. Jest to rodzina, która do normalnego funkcjonowania i zapewnienia 

Id: B46F8253-3991-4AF6-A91A-B2CF527E41F1. Podpisany Strona 21



20 
 

odpowiednich warunków wychowawczych i rozwojowych potrzebuje ingerencji z zewnątrz. 

Istotnym czynnikiem planowania pracy z rodziną jest uwzględnienie występujących w niej 

często wielu problemów, co przekłada się na konieczność zastosowania kompleksowych 

oddziaływań. W systemie wsparcia rodziny funkcjonuje wiele instytucji i specjalistów 

zaangażowanych w pomoc rodzinie, które podejmują współpracę w codziennych działaniach. 

III. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest głównym elementem tworzenia strategii, programów. Polega ona na 

określeniu mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, oraz określeniu szans i 

zagrożeń, jakie stwarza otoczenie.    

Analizę SWOT oparto na wyodrębnionych czynnikach mających wpływ na rozwój 

sfery społecznej. Jakościowa analiza sytuacji rodziny, dziecka i systemu opieki oraz 

prawdopodobnej przyszłej sytuacji pozwala na ukierunkowanie działań w ten sposób, by 

sprzyjały one osiągnięciu założonego celu. Treść analizy jest z natury szersza niż 

wyspecyfikowane czynniki rozwojowe, gdyż obejmuje ona nie tylko pola działań polityki 

społecznej, lecz również uwzględnia efekty tych działań. Analiza tych czynników pozwoli na 

podjęcie konkretnych działań, które mają na celu ich skuteczne wyeliminowanie lub 

zminimalizowanie.  

 

Mocne strony Słabe strony 

 

1. Dobrze zorganizowana i wyposażona sieć szkół           

i przedszkoli, oferująca szeroki zakres zajęć 

pozalekcyjnych. 

2. Oddział integracyjny w przedszkolu nr 1. 

3. Wysoka jakość pracy socjalnej świadczonej przez 

pracowników socjalnych. 

4. Prawidłowa diagnoza środowiska lokalnego. 

5. Pozyskiwanie środków unijnych na działania 

integracyjne i wspierające rodzinę.  

6. Kompleksowy system pomocy oraz współpraca 

instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. 

7. Zapewnienie wsparcia asystenta rodzinom 

potrzebującym. 

8. Sprawnie działający Zespół Interdyscyplinarny 

działający na rzecz przeciwdziałania przemocy  w 

rodzinie oraz  Punkt Konsultacyjny dla ofiar 

i sprawców przemocy. 

9. Działająca Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych,  Punkt Konsultacyjny dla 

osób uzależnionych i ich rodzin oraz grupa AA. 

10.  Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej 

 i jej filii w każdej miejscowości gminy. 

 

1. Powielanie negatywnych wzorców - wyuczona 

bezradność i roszczeniowość postaw. 

2. Pokoleniowość rodzin korzystających z pomocy 

(syndrom uzależnienia od pomocy społecznej). 

3. Niewystarczające wywiązywanie  się rodziców ze 

swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Niż demograficzny. 

5. Trudna sytuacja finansowa rodzin;. 

6. Występowanie przemocy w środowisku rodzinnym 

i lokalnym. 

7. Brak  mieszkań socjalnych oraz chronionych. 

8. Alkoholizm wśród mieszkańców – społeczne 

przyzwolenie na spożycie alkoholu. 

9. Brak specjalistów do terapii rodzin. 

10.  Małe zaangażowanie mieszkańców w problemy 

rodzin dysfunkcyjnych.  

11.  Bierna postawa wobec problemów występujących 

w rodzinie, niechęć do nawiązywania współpracy  

z placówkami niosącymi pomoc w tym zakresie. 

12.  Brak gotowości rodzin do zmiany stylu życia. 

13.  Brak rodzin wspierających. 

14.  Mała aktywności rodzin do samoorganizacji grup 

wsparcia lub grup samopomocowych 
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11.  Właściwa organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży poprzez wykorzystanie  m.in. obiektów 

sportowych, klubów, kół zainteresowań, grup 

oazowych. 

12.  Duża liczba stowarzyszeń  

i organizacji integrujących mieszkańców. 

13.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2012-2020 

14.  Rozwinięte formy pomocy dla rodzin (m.in. 

świadczenia wychowawcze 500+, pomoc materialna 

dla uczniów, Program „Państwa w zakresie 

dożywiania”, świadczenia rodzinne). 

 

 

15.  Brak pozytywnych wzorców osobowych 

w rodzinach dysfunkcyjnych . 

16.  Brak żłobka na terenie. 

17.  Niewystarczająca liczba specjalistów. 

18.  Brak nawyków korzystania z rodzinnego 

poradnictwa specjalistycznego. 

 

 

Szanse Zagrożenia 

 

1. Pozyskiwanie środków rządowych, wojewódzkich ,  

w tym  unijnych na szeroko pojętą działalność 

społeczną. 

2. Prowadzenie działań zmierzających do utrzymania 

dziecka w rodzinie biologicznej.  

3. Pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych w celu 

zachowania priorytetu prorodzinnych form opieki 

zastępczej. 

4. Pozyskanie środków na utrzymanie stanowiska 

asystenta rodziny. 

5.  Tworzenie nowych miejsca pracy w gminie.  

6. Zintegrowanie działań instytucji zajmujących się 

problemami rodziny. Wzmocnienie współpracy 

pomiędzy instytucjami wspierającymi rodzinę. 

7. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. 

8. Możliwość korzystania z bezpłatnych szkoleń 

podnoszących kwalifikacje. 

9.  Rozwój wolontariatu. 

10.  Wdrożenie do współpracy z rodziną   dysfunkcyjną 

rodzin wspierających. 

11.  Rosnące wsparcie finansowe dla rodzin  o charakterze 

socjalnym. 

12.  Podniesienie świadomości mieszkańców na temat 

problemów społecznych  

13.  Promocja zachowań prorodzinnych i realizacja 

programów osłonowych na rzecz rodziny. 

 

 

1. Zmienność przepisów prawa, brak jasnych 

uregulowań. 

2. Wysoka cena szkoleń specjalistycznych. 

3. Rozluźnienie więzi rodzinnych  

i społecznych oraz  rozpad rodzin. 

4. Emigracja zarobkowa (euro sieroctwo). 

5. Pauperyzacja rodzin.  

6. Wzrost zachowań patologicznych wśród dzieci 

i młodzieży.  

7. Narastający problem uzależnień. 

8. Wzrost biurokracji. 

9. Wzrost chorób społecznych oraz cywilizacyjnych. 

10.  Bezrobocie osób młodych skutkujące patologiami. 

11.  Zagrażające i aspołeczne formy spędzania wolnego 

czasu przez dzieci i młodzież 
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IV. ZASOBY GMINY SUŁKOWICE ZAPEWNIAJĄCE POMOC I WSPARCIE 

DZIECKU I RODZINIE 

 

4.1. Mapa zasobów partnerstwa na rzecz wspierania rodziny w Gminie Sułkowice. 

Lp. Nazwa instytucji, podmiotów Cele Odbiorcy 
Udział w rozwiązaniu 

problemu 
Wkład do partnerstwa 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówki służby zdrowia: 

- Przychodnia Medycyny Rodzinnej               

w Sułkowicach; 

- VITAMED w Sułkowicach;  

- AGA-VIT Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej;  

- Poradnie Specjalistyczne; 

- Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki    

Zdrowotnej  w Myślenicach. 

1. Zapewnienie podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

2. Zapewnienie leczenia 

specjalistycznego. 

3. Zapewnienie leczenia 

szpitalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mieszkańcy 

Gminy 

Sułkowice. 

1. Opieka i profilaktyka 

medyczna. 

2. Reagowanie na oznaki 

przemocy; zaniedbania, 

(pomoc medyczna, 

informacja). 

1. Pomoc medyczna. 

2. Informowanie  

o możliwościach uzyskania 

pomocy pozamedycznej. 

3. Zaangażowanie personelu  

w przeciwdziałanie 

zjawiskom niepożądanym   

w rodzinie. 
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2. 
Placówki oświatowe na terenie  Gminy 

Sułkowice  

1. Kształcenie, wychowanie  

i opieka. 

1. Dzieci i ich 

rodzice. 

1.  Pomoc dziecku                       

w prawidłowym rozwoju. 

2. Pomoc rodzicom                      

w prawidłowym 

realizowaniu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczej. 

3. Prowadzenie szeroko 

rozumianej  profilaktyki. 

4. Reagowanie na wszelkie 

nieprawidłowości 

rozwojowe oraz 

wychowawcze. 

1. Zagospodarowanie czasu 

wolnego. 

2. Praca pedagogów   

i nauczycieli. 

3. Kontakt z rodzicami – 

możliwość przekazywania 

informacji. 

4. Dystrybucja  ulotek, 

plakatów. 

5. Szkolenia i porady. 

3. Urząd Miejski w Sułkowicach 
1. Upowszechnianie 

pozytywnych wzorców 

funkcjonowania rodziny. 

 

1. Mieszkańcy 

Gminy 

Sułkowice. 

1. Wspieranie lokalnych 

programów oraz inicjatyw 

na rzecz rodziny. 

1. Organizowanie imprez 

integracyjnych. 

2. Finansowanie działalności 

organizacji pozarządowych 

(klubów sportowych) 

poprzez organizowanie 

konkursów ofert na 

wykonanie zadań 

publicznych. 

3. Zatrudnienie instruktorów 

sportowych  

w działających klubach 

sportowych. 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sułkowicach 

 

1.   Realizacja zadań 

wynikających z ustawy  

o pomocy społecznej. 

1. Mieszkańcy 

Gminy 

Sułkowice. 

 

1. Diagnozowanie osób  

i rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji. 

2. Podejmowanie interwencji  

w sytuacjach tego 

wymagających. 

3. Podejmowanie działań 

profilaktycznych  

i edukacyjnych. 

4. Podejmowanie działań na 

1. Praca na rzecz rodziny, 

grupy, środowiska. 

2.  Pomoc finansowa; 

3. Współpraca z innymi 

instytucjami oraz 

organizacjami 

pozarządowymi. 

4. Organizowanie spotkań 

integracyjnych. 

Id: B46F8253-3991-4AF6-A91A-B2CF527E41F1. Podpisany Strona 25



24 
 

rzecz integracji rodzin. 

5. 
Zespół Interdyscyplinarny Działający 

na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy                     

w Rodzinie  

oraz Punkt Konsultacyjny dla Ofiar  

i Sprawców Przemocy 

1. Zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz 

zmniejszenie skali tego 

zjawiska w Gminie 

Sułkowice.  

 

1. Mieszkańcy 

Gminy 

Sułkowice. 

 

 

1. Realizacja zadań  

z zakresu ustawy  

o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

2. Profilaktyka  

i podniesienie świadomości 

społecznej  

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy. 

3. Zapewnienie pomocy 

osobom doświadczającym 

przemocy. 

4. Podejmowanie działań 

interwencyjnych 

skierowanych do sprawców 

przemocy. 

5. Zwiększenie kompetencji 

przedstawicieli instytucji  

i podmiotów realizujących 

zadania z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy.   

1. Integrowanie  

i koordynowanie działań 

wszystkich instytucji oraz 

specjalistów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

2. Udzielanie 

specjalistycznego wsparcia 

dla osób dotkniętych 

przemocą. 

3. Profilaktyka i edukacja 

społeczna. 

4. Doskonalenie zawodowe 

osób realizujących zadania 

z zakresu przeciwdziałania 

przemocy.  

 

6. 
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

w Sułkowicach 

oraz  

Punkt  Konsultacyjny dla Osób 

Uzależnionych  i Ich Rodzin. 

1. Wsparcie rodzin      

znajdujących się  

w sytuacji  kryzysowej  

w związku  

z  występowaniem 

problemu alkoholowego. 

1. Mieszkańcy 

Gminy 

Sułkowice. 

1. Profilaktyka  

i podniesienie świadomości 

społecznej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

2. Praca indywidualna  

z osobą uzależnioną  

i współuzależnioną. 

3. Zobowiązanie do leczenia 

odwykowego. 

1. Prowadzenie działań 

profilaktycznych. 

2. Motywowanie do podjęcia 

leczenia oraz prowadzenie 

działań zmierzających do 

orzeczenia przez sąd 

poddania się leczeniu. 
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7. 
Świetlica Środowiskowa   

w Sułkowicach 

1. Wsparcie rodziców  

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczej. 

2.  Wspomaganie rozwoju 

dziecka. 

 

1. Dzieci  

i młodzież 

szkolna od 7 – 15 

roku życia. 

1. Pomoc w nauce. 

2. Rozwijanie zainteresowań 

dzieci. 

3. Zagospodarowanie 

dzieciom czasu wolnego. 

4. Pedagogizacja  

i poradnictwo dla 

rodziców. 

1. Oddziaływanie 

profilaktyczne, edukacyjne, 

informacyjne. 

2. Pomoc dzieciom  

w pokonywaniu trudności 

szkolnych oraz  

organizowanie dla nich 

czasu wolnego. 

3. Zapewnienie rodzinom 

wsparcia. 

8. Sułkowicki Ośrodek Kultury 

w Sułkowicach 

1. Zapewnienie dzieciom  

i młodzieży atrakcyjnego  

i aktywnego spędzania 

czasu wolnego. 

 

1. Mieszkańcy 

Gminy  

Sułkowice. 

1. Tworzenie warunków do 

bezpiecznego  

i atrakcyjnego spędzania 

wolnego czasu. 

2. Rozwój zainteresowań. 

3. Przeciwdziałanie 

zachowaniom negatywnym 

i nudzie wśród dzieci  

i młodzieży. 

 

1. Zagospodarowanie wolnego 

czasu – prowadzenie kół 

zainteresowań. 

2. Organizowanie imprez, 

wystaw, konkursów. 

3. Współpraca z innymi 

instytucjami wspierającymi 

dziecko i rodzinę. 

9. Biblioteka Publiczna  

w Sułkowicach 

1. Tworzenie warunków do 

kulturalnego spędzania 

czasu wolnego. 

 

1. Mieszkańcy 

Gminy  

Sułkowice. 

1. Pomoc w procesie 

edukacji. 

2. Udostępnienie literatury. 

3. Przeciwdziałanie 

zachowaniom 

negatywnym i nudzie 

wśród dzieci  

i młodzieży. 

1. Organizowanie wystaw,  

wieczorów poetyckich, 

prezentacji multimedialnych. 

2. Współpraca z innymi 

instytucjami wspierającymi 

dziecko i rodzinę. 

10. Organizacje pozarządowe  
1. Zagospodarowanie czasu 

wolnego oraz promowanie 

aktywności dzieci                        

i młodzieży. 

1. Mieszkańcy 

Gminy  

Sułkowice. 

2. Propagowanie działalności 

klubowej, sportowej, 

rekreacyjnej i kulturalnej. 

1. Prowadzenie sekcji:  

kolarskiej, piłki nożnej, piłki 

ręcznej, sekcji pływackiej, 

judo. 

2. Organizowanie szkolnych 
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gminnych zawodów 

sportowych. 

3. Organizowanie imprez 

okolicznościowych. 

 

11. Komenda  Powiatowa Policji w 

Myślenicach 

 

1. Ograniczenie zjawiska 

przemocy  

w rodzinie. 

 

1. Mieszkańcy 

Gminy  

Sułkowice. 

1. Możliwość zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom 

doznającym przemocy. 

2. Stosowanie procedury 

„Niebieskiej Karty”; 

3. Prowadzenie działań 

profilaktycznych. 

 

 

1. Znajomość środowiska 

lokalnego. 

2. Instrumenty prawne. 

3. Podejmowanie współpracy 

w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny. 

 

 

12. Sąd Rejonowy w Myślenicach – 

Wydział Rodzinny i Nieletnich  

1. Rozpoznawanie spraw              

z zakresu prawa 

rodzinnego  

i opiekuńczego w celu 

podjęcia właściwych 

działań zmierzających do 

ochrony dziecka i rodziny. 

1. Mieszkańcy 

Gminy 

Sułkowice. 

1. Wydawanie orzeczeń  

w stosunku do sprawców 

przemocy z jednoczesną 

ochroną osób 

pokrzywdzonych. 

2. Wydawanie orzeczeń  

w sprawach rodzinnych  

w przedmiocie władzy 

rodzicielskiej. 

3. Wydawanie orzeczeń   

w sprawach o leczenie 

odwykowe. 

1. Kierowanie orzeczeń  

do wykonania  

i współpraca z policją. 

2.  Współdziałanie oraz 

wymiana informacji 

pomiędzy służbami w 

zakresie monitoringu 

zachowań osób uprzednio 

skazanych.  

13. Zespół Kuratorki w Myślenicach 1. Przeciwdziałanie 

powstaniu sytuacji 

kryzysowych. 

 

1. Mieszkańcy 

Gminy 

Sułkowice. 

1. Wykonywanie zadań                 

o charakterze 

wychowawczo-

resocjalizacyjnym, 

diagnostycznym, 

profilaktycznym                         

i kontrolnym związanych              

1. Udzielanie porad  

i wsparcia dla osób rodzin 

objętych nadzorem kuratora. 
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z wykonywaniem orzeczeń 

sądu. 

2.  Podejmowanie czynności 

w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”. 

14. Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

i Poradnictwa w Myślenicach 

1. Wsparcie rodzin 

znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej. 

 

1. Osoby, rodziny 

pozostające w 

kryzysie z terenu 

gminy. 

1. Praca z osobami 

znajdującymi się  

w sytuacji kryzysowej. 

 

1. Poradnictwo specjalistyczne 

dla osób i rodzin 

znajdujących się w kryzysie 

(pomoc psychologiczna, 

psychiatryczna, 

pedagogiczna i prawna). 

2. Prowadzenie grup wsparcia. 

3. Prowadzenie programów 

korekcyjno-edukacyjnych. 

15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Myślenicach 

1. Ochrona dzieci 

pozbawionych opieki 

rodziny naturalnej. 

2. Udzielanie pomocy                       

i wsparcia                               

w rozwiązywaniu 

problemów dotyczących 

rodzin zastępczych. 

1. Rodziny 

zastępcze oraz 

dzieci 

przebywające  

w tych rodzinach    

a także rodziny 

biologiczne. 

1.  Zapewnienie dzieciom 

opieki w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych 

domach dziecka oraz 

placówkach opiekuńczo-

wychowawczych z 

zachowaniem priorytetu 

prorodzinnych form opieki 

zastępczej. 

2. Utrzymywanie kontaktu 

dzieci z rodzicami 

biologicznymi. 

1. Ochrona dzieci przed 

instytucjonalnymi formami 

opieki zastępczej. 

2. Organizacja spotkań rodzin 

biologicznych z dziećmi 

umieszczonymi w pieczy 

zastępczej. 

3. Powoływanie zespołów 

interdyscyplinarnych w celu 

wymiany informacji na temat 

prowadzonej pracy |z rodziną 

biologiczną. 
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16. Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Myślenicach 

1. Wsparcie dla  rodzinom  

i dzieci przeżywających 

trudności. 

 

1. 1. Dzieci   i rodziny                

przeżywające 

trudności  

z terenu Gminy 

Sułkowice. 

1. Umożliwienie rodzicom z 

dziećmi skorzystania ze 

specjalistycznego wsparcia 

psychologicznego, 

pedagogicznego, 

terapeutycznego. 

 

1. Diagnoza i terapia 

problemów szkolnych, 

wychowawczych, 

emocjonalnych, 

nadpobudliwości 

psychoruchowej. 

2. Diagnoza i terapia 

logopedyczna. 

3. Indywidualna praca  

z osobami i rodzinami 

znajdującymi się w trudnej 

sytuacji. 

17. Powiatowy Urząd Pracy  

w Myślenicach  

 

1. Ograniczenie zjawiska 

bezrobocia. 

1. Osoby 

bezrobotne  

z terenu Gminy 

Sułkowice. 

1. Prowadzenie działań 

aktywizujących zawodowo 

i społecznie rodzin  

z problemem bezrobocia. 

1. Organizowanie kursów  

i szkoleń dla osób 

bezrobotnych. 

2. Prowadzenie doradztwa 

zawodowego  

i psychologicznego dla 

osób bezrobotnych. 

3. Organizacja staży, prac 

interwencyjnych. 

4. Podejmowanie współpracy 

w działaniach 

aktywizujących. 
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V. ZADANIA I REALIZACJA PROGRAMU 

 
Program wspierania rodziny adresowany jest do:  

1) rodzin z Gminy Sułkowice przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej; 

2) rodziców, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej; 

3) społeczności lokalnej; 

4) przedstawicieli instytucji i służb specjalizujących się w działaniach na rzecz dziecka  

i rodziny; 

5) młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym; 

 

Sposób realizacji Programu: 

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-

2020  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w  Sułkowicach. Efektywna realizacja Programu, 

będzie wymagać  spójnych działań i współpracy instytucji, podmiotów, które w ramach 

swoich kompetencji posiadają obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz podmioty specjalizujące się bądź 

mające kontakt z dzieckiem i rodziną. 

 

Instytucje i podmioty współpracujące przy realizacji Programu: 

• Ośrodek Pomocy Społecznej; 

• Urząd Miejski – właściwe wydziały; 

• przedszkola samorządowe; 

• zespoły placówek oświatowych; 

• Sułkowicki Ośrodek Kultury; 

• Biblioteka Publiczna; 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• placówki ochrony zdrowia; 

• Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

• organizacje pozarządowe  

• kościoły; 

• media; 
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• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

• Komenda Powiatowa Policji; 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; 

• Sąd Rejonowy – Zespół Kuratorskiej; 

• Powiatowy Urząd Pracy. 

 

Do zadań własnych Gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 

podstawie art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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, o której mowa w art. 29 ust. 2  

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; 
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7)  prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej; 
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VII. CELE PROGRAMU I HARMONOGRAM 

 

CEL GŁÓWNY:  

Rozwój systemu wsparcia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania rodziny ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. 

  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Wzrost poziomu jakości podejmowanych działań profilaktycznych w zakresie 

zapobiegania występowania problemów opiekuńczo - wychowawczych w rodzinach. 

2. Kształtowanie i wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji oraz modelowanie prawidłowych 

wzorców postępowania i zachowania dzieci z tych rodzin. 

3. Podnoszenie umiejętności i zdobywanie wiedzy przez osoby pracujące z rodziną oraz 

koordynacja działań instytucji udzielających wsparcia dziecku i rodzinie. 
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VIII. HARMONOGRAM PROGRAMU 

Cel szczegółowy 1:  
 

Wzrost poziomu jakości działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania występowania problemów opiekuńczo - wychowawczych w 

rodzinach. 

 

Lp Działania Sposób realizacji  działań Podmiot realizujący 
Podmiot 

współpracujący 
Wskaźniki realizacji działań Termin realizacji 

 

1. 

 

Ochrona rodziny przed utratą   

bezpieczeństwa socjalnego. 

 

 

 

1. Udzielanie pomocy finansowej, 

rzeczowej i w formie pracy 

socjalnej na podstawie ustawy 

 o   pomocy społecznej.  

2. Udzielanie pomocy finansowej 

 w formie świadczeń rodzinnych 

i wychowawczych. 

3. Udzielanie pomocy  przez 

organizacje pozarządowe.  

4. Udzielanie pomocy w formie 

dożywiania. 

5. Udzielanie pomocy w formie 

stypendiów i zasiłków szkolnych. 

6. Realizacja programu wspierania 

rodzin wielodzietnych w formie 

Karty Dużej Rodzinny  i innych 

inicjatyw np. Sułkowicka  Karta 

Rodzinna 3+.  

 

1. Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

2. Urząd Miejski – 

Referat Oświaty, 

Kultury  

i Rekreacji . 

 

1. Organizacje 

pozarządowe. 

 

1. Liczba rodzin z dziećmi 

objętych pomocą - ogółem. 

2. Wysokość udzielonej 

pomocy finansowej  

i rzeczowej w danym roku. 

3. Liczba dzieci 

korzystających  z  

dożywiania. 

4. Liczba wydanych Kart 

Dużej Rodziny, oraz  

Sułkowicka Karta Rodzina 

3+ 

 

2018-2020 

 

2. 

 

Podejmowanie działań 

aktywizujących rodziny 

z problemem bezrobocia oraz 

niepełnosprawności. 

 

1.  Realizowanie projektów          

i programów.  

2. Realizacja kontraktów socjalnych  

z osobami niepełnosprawnymi  

i bezrobotnymi. 

 

1. Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

2. Burmistrz Gminy. 

 

1.  Powiatowy 

Urząd Pracy. 

2. Organizacje 

pozarządowe. 

 

1. Liczba osób objętych 

kontraktem socjalnym; 

2. Liczba szkoleń, kursów. 

3. Liczba osób 

uczestniczących 

 

2018-2020 
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3.  Funkcjonowanie Klubu 

Integracji Społecznej.  

4. Organizowanie  staży, prac 

publicznych, prac 

interwencyjnych, prac społeczno 

– użytecznych. 

5.  Zapewnienie usługi asystenta 

osoby niepełnosprawnej . 

6. Realizacja szkoleń i kursów dla 

osób bezrobotnych i 

niepełnosprawnych. 

w szkoleniach i kursach. 

4. Liczba osób, zatrudnionych  

w ramach prac publicznych, 

interwencyjnych, 

społeczno-użytecznych 

oraz staży. 

5. Liczba zrealizowanych 

projektów /programów 

6. Liczba osób bezrobotnych 

i niepełnosprawnych 

uczestniczących  

w projektach/programach  

 

3. 

 

Zapewnienie wsparcia rodzinom 

z problemem uzależnień 

i przemocy oraz pomocy  

w sytuacjach kryzysowych. 

 

1. Monitorowanie sytuacji rodzin. 

2. Motywowanie do podjęcia     

leczenia. 

3. Motywowanie do udziału  

w terapii rodzin, zajęciach 

korekcyjno-edukacyjnych. 

4. Wspieranie rodzin przez 

działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

5. Wspieranie rodzin poprzez 

działanie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

6. Wsparcie rodzin przezywających 

kryzys przez OIKiP. 

7. Realizowanie programów 

profilaktycznych i edukacyjnych 

dla dzieci i młodzieży  na temat 

uzależnień i przemocy. 

8. Monitorowanie sytuacji 

zdrowotnej dzieci z rodziny 

dysfunkcyjnej. 

 

 

1. Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

 

1. GKRPA. 

2. Zespół 

Interdyscyplinarny 

działający na 

rzecz 

przeciwdziałania 

przemocy  

w rodzinie na 

terenie Gminy 

Sułkowice. 

3. OIK i P. 

 

 

1. Liczba rodzin  z dziećmi,  

w których wszczęto 

procedurę Niebieskiej 

Karty. 

2. Liczba osób /rodzin 

z dziećmi, które podjęły 

leczenie odwykowe. 

3. Liczba rodzin  

z problemem przemocy  

i uzależnienia objętych 

wsparciem Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

4. Liczba osób korzystających 

z zajęć korekcyjno-

edukacyjnych i terapii 

rodzin.  

5. Liczba rodzin w kryzysie 

objętych pomocą przez 

OIKiP. 

 

2018-2020 
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4. 

 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci 

i młodzieży. 

 

1. Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych 

2. Prowadzenie świetlic szkolnych 

i środowiskowych dla dzieci 

i młodzieży. 

3. Udzielanie pomocy w formie 

stypendiów, zasiłków szkolnych. 

4. Udzielanie  wsparcia 

specjalistów -  doradcy 

zawodowego, psychologa, 

pedagoga, socjoterapeuty, 

logopedy. 

5. Prowadzenie integracyjnych  

form wychowania , opieki, 

nauczania dzieci 

niepełnosprawnych. 

6. Rrealizacja 

projektów/programów mających 

na celu rehabilitację dzieci 

i młodzieży 

z niepełnosprawnością. 

 

1.  Placówki 

oświatowe. 

 

 

1. Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna. 

2. Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

3. Świetlica 

Środowiskowa. 

4. organizacje 

pozarządowe 

 

1. Liczba uczniów 

uczestniczących  

w zajęciach 

wyrównawczych.  

2. Liczba uczniów, którym 

udzielono wsparcia  

3. specjalistycznego.  

4. Liczba klas integracyjnych/ 

oddziałów. 

5. Liczba dzieci 

niepełnosprawnych 

korzystających z 

integracyjnych  form 

wychowania , opieki, 

nauczania dzieci 

niepełnosprawnych. 

6. Liczba 

programów/projektów. 

7. Liczba dzieci 

niepełnosprawnych 

biorących udział 

w projektach/ 

programach. 

 

 

2018-2020 

 

5. 

 

Zapobieganie niekorzystnym 

zjawiskom wśród dzieci 

i młodzieży oraz kształtowanie 

pozytywnych postaw 

wychowawczych rodziców. 

 

 

1. Organizowanie kampanii 

informacyjnych, 

profilaktycznych, programów 

promujących   prawidłowe 

wzorce zachowania,  

funkcjonowania rodziny oraz 

promujących zdrowy styl życia. 

2. Organizowanie form aktywnego 

wypoczynku spędzania wolnego 

czasu dla rodzin z dziećmi, 

dzieci i młodzieży. 

3. Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci 

 

1. Placówki 

oświatowe. 

2. Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

 

1. GKRPA; 

2. Świetlica 

Środowiskowa. 

3. Urząd Miejski. 

4. Parafie. 

 

1. Liczba kampanii/akcji 

profilaktycznych.  

2. Liczba 

programów/projektów. 

3. Liczba prowadzonych kół 

zainteresowań, sekcji 

sportowych. 

4. Liczba imprez 

integracyjnych. 

5. Liczba wolontariuszy. 

6. Liczba osób 

uczestniczących w 

aktywnym wypoczynku. 

 

2018-2020 
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i młodzieży z grup ryzyka. 

4. Promowanie idei wolontariatu 

oraz innych form aktywizacji 

młodzieży na rzecz społeczności 

lokalnej. 

 

7. Liczba dzieci 

uczestniczących w 

zajęciach pozalekcyjnych. 

 

 

 

Cel szczegółowy 2:  

 

Kształtowanie i wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji oraz 

modelowanie prawidłowych wzorców postępowania i zachowania dzieci z tych rodzin. 
 

 

Lp Działania Sposób  realizacji działań 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Podmiot  

współpracujący 

Wskaźniki realizacji 

działań 
Termin realizacji 

 

1. 

 

Zwiększenie kompetencji 

rodzicielskich w zakresie 

wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczej oraz rozwijanie 

prawidłowych postaw w 

zakresie prawidłowego 

funkcjonowania dzieci i 

młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

1. Rozpowszechnianie informacji  

o instytucjach, specjalistach 

świadczących pomoc dziecku  

i rodzinie. 

2. Diagnozowanie sytuacji  rodzin 

z dziećmi.  

3. Udzielanie pomocy 

specjalistycznej w tym: 

psychologicznej, prawnej 

pedagogicznej, logopedycznej. 

4. Wsparcie rodzin w formie w 

terapii . 

5. Wsparcie  asystenta rodziny. 

6. Wsparcie rodzin wspierających.  

7. Organizowanie warsztatów, 

szkoleń w zakresie 

prawidłowego funkcjonowania 

rodziny. 

8. Prowadzenie pracy socjalnej 

z rodzinami . 

9. Prowadzenie grup wsparcia dla 

 

1. Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

 

1. Placówki 

oświatowe. 

2. Świetlica 

Środowiskowa. 

3. Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna.  

4. Centrum 

Psychoterapii. 

5. OIKiP 

 

 

 

 

1. Liczba rodzin objętych 

pomocą asystenta 

rodziny. 

2. Liczba 

zdiagnozowanych 

rodzin z problemem 

opiekuńczo- 

wychowawczym. 

3. Liczba rodzin  

wspierających.  

4. Liczba rodzin objętych 

specjalistyczną pomocą. 

5. Liczba osób 

uczestniczących  

w warsztatach  

i szkoleniach. 

6. Liczba powołanych 

zespołów 

interdyscyplinarnych 

7. Liczba osób 

uczestniczących 

 

2018-2020 
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rodziców i dzieci. 

10.Powoływanie zespołów 

interdyscyplinarni działających 

na rzecz rozwiązywania 

problemów w rodzinie.  

11.Nadzór kuratora. 

 

w grupach wsparcia. 

8. Liczba plakatów, 

ulotek, artykułów na 

temat instytucji 

świadczących pomoc 

rodzinie i dziecku. 

9. liczba rodzin/dzieci 

objętych nadzorem 

kuratora. 

 

 

2. 

 

Współfinansowanie pobytu 

dzieci w pieczy zastępczej.  

 

 

1. Partycypowanie w kosztach 

utrzymania dziecka w pieczy 

zastępczej.  

 

1. Ośrodek Pomocy 

społecznej. 

 

 

 

1. Liczba dzieci 

umieszczonych  

w danym roku w pieczy 

zastępczej. 

2. Liczba dzieci 

przebywających w 

pieczy zastępczej. 

3. Wysokość  środków 

przeznaczonych na 

pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej.  

 

 

2018-2020 
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3. 

 

Zapewnienie pomocy i wsparcia 

specjalistycznego rodzicom,  

których dzieci przebywają 

w pieczy zastępczej. 

 

1. Opracowanie i realizacja planu 

pracy z rodziną. 

2. Współpraca z jednostkami 

administracji rządowej                         

i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami                                  

i osobami specjalizującymi się                

w działaniach na rzecz dziecka                

i rodziny. 

3. Zapewnienie specjalistycznej 

pomocy m.in. psychologicznej, 

prawnej, socjalnej oraz asystenta 

rodziny. 

 

1. Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

 

1. PCPR 

Myślenice. 

2. Sąd Rejonowy. 

3. OIK i P. 

4. GKRPA. 

5. Placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze. 

6. Rodziny 

zastępcze. 

 

1. Liczba rodzin 

biologicznych objętych 

pomocą specjalistów. 

2. Liczba dzieci, które 

powróciły do rodziny 

biologicznej.  

 

2018-2020 
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Cel szczegółowy 3:  

 

Podnoszenie umiejętności i zdobywanie wiedzy przez osoby pracujące z rodziną oraz koordynacja działań instytucji udzielających wsparcia 

dziecku i rodzinie. 

 

Lp Zadania Sposób realizacji działań Podmiot realizujący 
Podmiot 

współpracujący 

Wskaźniki realizacji 

działań 
Termin  realizacji 

 

1 

 

Doskonalenie umiejętności 

i podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych . 

 

1. Organizowanie i udział  

w szkoleniach, superwizjach .  

 

1. Ośrodek  Pomocy 

Społecznej. 

 

1. GKRPA. 

2. Policja. 

3. Placówki 

oświatowe. 

4. Służba zdrowia. 

5. OIK i P. 

6. Świetlica 

Środowiskowa. 

7. PCPR. 

8. Zespół 
Interdyscyplinarny. 

 

 

1. Liczba uczestników 

szkoleń .  

2. Liczba szkoleń. 

3. Liczba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

przeprowadzonych 

superwizji. 

 

 

2018-2020 

 

 

2 

 

Doskonalenie systemu 

współpracy instytucji                            

i organizacji działających na 

rzecz pomocy dziecku i rodzinie. 

 

1. Organizowanie narad, 

konferencji  i spotkań 

informacyjnych. 

 

1. Ośrodek  Pomocy 

Społecznej. 

 

1. GKRPA. 

2. Policja. 

3. Placówki 

oświatowe. 

4. Służba zdrowia. 

5. OIK i P. 

6. Świetlica 

Środowiskowa. 

7. PCPR. 

8. Zespół 
Interdyscyplinarny. 

 

 

1. Liczba spotkań. 

2. Liczba uczestników. 

 

2018-2020 
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IX. MONITORINGM EWALUACJA I FINANSOWANIE 

PROGRAMU 

1. Monitoring i ewaluacja. 

 

Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach. Prowadzenie 

ewaluacji i monitoringu ma na celu uzyskanie informacji na temat realizacji planowanych w 

ramach programu działań  w zakresie czasu realizacji, założeń, źródeł finansowania oraz  

wyników  zrealizowanych przedsięwzięć. Program  wspierania rodziny jest dokumentem 

otwartym i długofalowym. Będzie podlegał ewaluacji w zależności od występujących potrzeb 

rozpoznawalnych i ustalonych przez podmioty zajmujące się sprawami rodziny.  Monitoring 

Programu odbywać się będzie poprzez składanie sprawozdania dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w terminie do 31 marca każdego roku burmistrzowi Gminy  sporządzanych na 

podstawie  informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w jego realizacji. 

2. Ewaluacja 

Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji czy osiągnięto zakładane rezultaty oraz czy 

pozwoliły one i w jakim stopniu na realizację celów Programu. 

Celem ewaluacji Programu jest: 

- doskonalenie i modyfikacja podejmowanych działań w ramach Programu; 

- pozyskanie informacji o efektach wdrażania Programu;  

- rozszerzenie odpowiedzialności za wdrażanie programu wśród wszystkich zainteresowanych 

jej funkcjonowaniem i jej celami.   

3. Realizacja 

Realizacja niniejszego programu pozwoli na: 

4. Poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i rodzin ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

5. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny. 

6. Szczegółową analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz zabezpieczenie  

podstawowych potrzeb bytowych rodzin. 

7. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny poprzez prowadzenie stosownych działań 

profilaktyczno- edukacyjnych w środowisku. 

8. Zmniejszenie liczby dzieci  umieszczanych  w pieczy zastępczej. 

9. Zwiększenie dostępności rodziny do poradnictwa specjalistycznego. 

10. Wzrostu  aktywności rodzin oraz poziomu ich zaangażowania w życie społeczne i 

Id: B46F8253-3991-4AF6-A91A-B2CF527E41F1. Podpisany Strona 42



41 

zawodowe oraz integrację rodziny. 

11. Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin. 

12. Podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty zaangażowane w realizację 

Programu. 

13. Zminimalizowanie negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

14. Stworzenie spójnego systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. 

4. Finansowanie Programu 

Finansowanie programu odbywać się będzie w ramach środków budżetu gminy Sułkowice, 

dotacji celowych i środków Unii Europejskiej. 

5. Podsumowanie 

Głównym założeniem Programu jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności oraz 

upowszechnienie wiedzy o możliwości korzystania z wszelkich form placówek wsparcia  

w celu samodzielnego i odpowiedzialnego życia w rodzinie. 

Celem jest stworzenie rodzinie możliwości samodzielnego zmierzenia się  

z problemami, wskazanie możliwości ich rozwiązań oraz wsparcie, oraz profilaktyczne 

wsparcie. Takie założenie zwiększa szanse rodziny na prawidłowe funkcjonowanie  

w środowisku oraz stymuluje do wykorzystania własnej aktywności i wewnętrznego 

potencjału każdego członka rodziny. 

Pomoc na rzecz rodzin, którą w ramach niniejszego Programu oferuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sułkowicach oraz podmioty i instytucje  będzie w pierwszej kolejności 

wsparciem ukierunkowanym na rodzinę i wykorzystanie własnych zasobów rodziny, a pomoc 

ze strony instytucji będzie uruchamiana dopiero wówczas, kiedy rodzina będzie musiała 

zmierzyć się z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie pokonać. 

 

Opracował Zespół w składzie: 

Grażyna Biela – specjalista pracy socjalnej 

Bożena Moskal – specjalista pracy socjalnej 

Jolanta Myrt – asystent rodziny 

Agata Zemlik – starszy pracownik socjalny 
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