
 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO 

PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY  

NA LATA 2015-2017 

ZA ROK 2016 

 

 

 

 
GŁUCHOŁAZY 2017r. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SPIS TREŚCI 
 

1. System pieczy zastępczej - definicja .................................................................................................... 4 

2. Zadania gminy ...................................................................................................................................... 4 

3. Podsumowanie .................................................................................................................................. 18 

 

  



4 
 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2016r. poz.575)  porządkuje i reguluje kwestie związane 
z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy. System ma za zadanie wzmocnić rolę 
rodziny, poprzez wspieranie instytucjonalne i integrację społeczno-zawodową, podjąć osłonowe 
działania, zapobiegające izolacji i marginalizacji, a także działania prewencyjne i edukacyjne 
na rzecz wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, a w konsekwencji, w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Działania dotyczą 
również rodzin, które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi, pozbawionymi opieki rodzicielskiej. 
 
W świetle ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej,  w zakresie ustalonym ustawą, 
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej 
(art. 3 ust.1) ww. ustawy.  Obowiązek, o którym mowa jednostki samorządu terytorialnego oraz 
organy administracji rządowej 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. 
 
Na terenie Gmin Głuchołazy istnieje szereg instytucji działających na rzecz wspierania dzieci, 
młodzieży i rodzin. Wśród nich należy wymienić:  

 szkoły, przedszkola, Poradnie  Psychologiczno-Pedagogiczną; 

 Ośrodek  Pomocy Społecznej; 

 Komisariat Policji,  Straż Miejską;  

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury, kluby sportowe; 

 placówki służby zdrowia; 

 świetlica socjoterapeutyczna, świetlica środowiskowa; 

 organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie. 

1. System pieczy zastępczej - definicja 

 
System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie 
czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki 
i wychowania przez rodziców, a obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie 
ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach 
administracji rządowej. 

2. Zadania gminy 

 
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania, mające na celu 
stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, do których 
w szczególności należy: 
 

1. opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny - Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Głuchołazach opracował projekt Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2015-2017, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach 
Nr VIII/74/15  z dnia 29  kwietnia 2015r.; 
 

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny - w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Głuchołazach w 2016r.  zatrudnionych było dwóch  asystentów 
rodziny, jeden w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny  i systemu pieczy 
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zastępczej na rok 2016 - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, drugi 
na umowę o pracę.  Działaniami asystentów  objętych było średnio 30 rodzin z terenu 
Gminy Głuchołazy. Asystencji  korzystali ze szkoleń.  
 

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 - w 2016r. 
asystenci pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. W rodzinach, z którymi realizowana była praca, asystenci pomagali m.in. w: 
przygotowaniu pism urzędowych, nawiązywaniu kontaktów z pracownikami instytucji 
społecznych, poradni specjalistycznych, zwiększaniu motywacji do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, kontynuowania nauki, podjęcia terapii uzależnień, organizowaniu wsparcia 
materialnego w postaci używanej odzieży, mebli, artykułów szkolnych, rozwiązywaniu 
codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego, poprawie relacji wewnątrzrodzinnych, podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych, podniesieniu poziomu higieny członków rodziny, estetyki wyglądu pomieszczeń 
mieszkalnych, wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym. 
 
Indywidualna praca asystenta z rodziną pozwoliła zaobserwować wzrost poziomu  motywacji 
do podjęcia działań, u poszczególnych członków rodzin  nastąpił wzrost poczucia ich własnej 
wartości i skuteczności,  odkryli rozwiązania, które dały im nadzieję, że poradzą sobie 
w przyszłości z innymi trudnościami. Rodziny objęte pomocą asystenta miały możliwość 
uczestnictwa w procesie pomocowym, współdecydowania i współodpowiedzialności. 
 
Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. 
 
Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, ale wspierana może być pomocą finansową, 
która udzielana jest rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jest to działanie 
ukierunkowane na budzenie potrzeb, sił i motywacji klientów do zmiany swojej sytuacji tak, by 
potrafili sami znajdować rozwiązania własnych problemów, dążyli do podnoszenia swoich 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i do prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 
stwarzali odpowiednie warunki do życia i rozwoju swoich dzieci.  
 
Ponadto rodziny   miały dostęp do specjalistycznego poradnictwa - w ramach tego zadania 
rodziny mogły skorzystać z Punktu Konsultacyjnego, który świadczył usługi: prawne, 
psychologiczne, socjalne i informacyjne.  Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna organizowała 
warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców małych dzieci do lat 6, 
warsztaty gwiazdy YouTube, certyfikowane warsztaty dla profesjonalistów z zakresu „Procedury 
ochrony dziecka przed krzywdzeniem”. Realizowała projekty m.in. „THING ABOUT SEKSTING” 
w ramach projektu prowadzone były działania edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zjawiska 
sekstingu, projekt grantowy „Nakręceni na Qlturę”, projekt „Keep calm and stay safe online”.   
 
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających - pełnienie 
funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, 
a rodzinie wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielaną pomocą w opiece 
i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu 
podstawowych ról społecznych.  
 
Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. 
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Zasady zwrotu kosztów określa umowa zawarta pomiędzy rodziną wspierającą a Dyrektorem 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku objętym sprawozdaniem  funkcjonowała na terenie gminy 
Głuchołazy jedna rodzina wspierająca. 
 
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, 
uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: 
wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania 
podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego 
prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo- nie otrzymuje wynagrodzenia. 
Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci.  

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi ciągły nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
wspierającej. 
 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla  dzieci – 
na terenie gminy działają dwie świetlice: Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna, do której 
w 2016r. uczęszczało - 30 dzieci (dwie grupy) oraz Świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Caritas”, 
do której uczęszczało w 2016r. - 30 dzieci. 
 
W związku z zadaniami zawartymi w celu operacyjnym Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2015-2017, tj. wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin, Ośrodek Pomocy 
Społecznej wystosował pisma do 16 szkół znajdujących się na terenie Gminy Głuchołazy. 
Udzielone odpowiedzi przedstawiły nam jak dana placówka oświatowa wpływa na poprawę 
sytuacji dzieci i rodziny. 
 
Tabela 1. Zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom 
 
Liceum 

Ogólnokształcące 

Głuchołazy 

W szkole realizowane były działania służące przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz promowaniu 

zdrowego stylu życia: program profilaktyczny „Trzeźwość jest wyborem nie przymusem” z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii; Organizacja Światowego Dnia Walki z AIDS; program profilaktyczny 

„Podstępne WZW” dot. profilaktyki chorób wątroby w zakresie wirusowego zapalenia wątroby 

typu B i C - profilaktyka prozdrowotna, zdrowy tryb życia bez używek i alkoholu; Organizacja 

Szkolnego Dnia Profilaktyki: prezentacja multimedialna dot. rodzajów uzależnień, przyczyn oraz 

pomocy osobom uzależnionym; prelekcja dot. konsekwencji podejmowania negatywnych 

zachowań przez osoby nieletnie, zagrożenia w sieci - KP Głuchołazy; prelekcja psychologa „Jak 

radzić sobie z uzależnieniami”; program profilaktyczny ARS - „Jak dbać o miłość” dot. negatywnego 

wpływu środków psychoaktywnych na funkcjonowanie współczesnej rodziny; 

Zespół Szkół 

Głuchołazy 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom; „Poznaj 

prawdę a prawda Cię uwolni” - program profilaktyczny realizowany przez Fundację Latarnia; 

spotkania z Komisariatem Policji - dot. teraźniejszość bez przyszłości, agresja i przemoc, 

przestępstwa internetowe, narkotyki, odpowiedzialność karna; „Podstępne WZW” - program 

profilaktyczny realizowany przez pedagoga i pielęgniarką szkolną; „Uzależnieniom behawioralnym 

mówię stop” - zajęcia profilaktyczne realizowane przez pedagoga; zajęcia wychowawcze zgodne z 

Programem Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły; program przeciwdziałania narkomanii: 

„Trzeźwość jest wyborem, nie przymusem” realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy 

Rodzinie „Alternatywa”; warsztaty profilaktyczne dla uczniów: „Uzależnienia behawioralne i nie 

behawioralne”, rodziców: „Moje dziecko a uzależnienie” i nauczycieli: „Praca wychowawcza z 

dziećmi a uzależnienia” 
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Publiczne Gimnazjum 

Nr 1 Głuchołazy 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom 

Publiczne Gimnazjum 

Nr 2 Głuchołazy 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom; prelekcja 

Policji dot. środków uzależniających; program profilaktyczny „NOE” obejmujący uczniów III klas; 

zajęcia warsztatowe dla uczniów III klas przeprowadzone przez Stowarzyszenie SAPRA z Prudnika; 

apel szkolny dla wszystkich uczniów „Palisz, pijesz, zażywasz - przegrywasz” 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

Głuchołazy 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom; pogadanki 

na godzinach wychowawczych; profilaktyka uzależnień od komputera, sieci i przeciwdziałaniu 

cyberprzemocy - program profilaktyczno - edukacyjny Fundacji Orange „Bezpiecznie Tu i Tam" 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 2 

Głuchołazy 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom: „Wolni od 

nałogów”; ogólnopolski program „Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń” - realizacja 10 zadań z 

zakresu bezpieczeństwa, uzależnień i dyskryminacji; „Bezpiecznie Tu i Tam” -  tematyka z zakresu 

bezpieczeństwa w Internecie” 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nowy 

Świętów 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom; realizacja 

projektów współfinansowanych ze środków GKRPA: „Biała zima bez komputera 2016r.”, „Nordic 

Walking dla każdego, dla małego i dużego”, „Wiosna, zdrowie, ruch, pogoda - na używki życia 

szkoda”; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących 

integralną część programu profilaktycznego; projekty związane z bezpieczeństwem dzieci w sieci 

internetowej: fundacji Orange - „Bezpiecznie Tu i Tam”, „Cyberbezpieczny Uczeń” 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

Bodzanów 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Stary Las 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki  uzależnieniom 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkoły 

Biskupów 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom; spotkania z 

pielęgniarką szkolną na temat używek; spotkanie z policjantem na temat szkodliwości używek; 

program profilaktyki uzależnień i agresji „Zdrowe nietrudne”; zajęcia sportowe pozalekcyjne 

„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących integralną 

część programu profilaktycznego” 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi 

Markowice, Polski 

Świętów, Sucha 

Kamienica 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom: lekcje 

wychowawcze; impreza profilaktyczna dla dzieci organizowana we współpracy z GKRPA w ramach 

akcji „Banan”; szkolenia kadry pedagogicznej. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

Stowarzyszenia 

Rozwoju i Edukacji 

„Nasza Szkoła” 

Sławniowice 

 

W szkole prowadzone są działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 

stopniu adekwatnym do wieku dzieci i wynikające z programu profilaktyki szkoły 
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Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

Stowarzyszenia 

Edukacyjnego 

„Przyjazna Szkołą” 

Gierałcice 

W szkole cyklicznie odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

Stowarzyszenia 

Edukacyjnego  

„Uśmiech Dziecka” 

Charbielin 

W szkole na godzinach wychowawczych prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki 

przeciwdziałania uzależnieniom; uczniowie brali udział w przedstawieniu o tematyce 

profilaktycznej „Chłopiec w koronie”; nauczyciele korzystają z programu „Psychologia”, w którym 

uczniowie realizują zagadnienia z profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom; odbyły się warsztaty 

profilaktyczne z udziałem Fundacji „Latarnia” 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi 

Burgrabice 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa I 

Gimnazjum 

Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi 

Jarnołtówek 

W szkole prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień (szkodliwość palenia papierosów 

typowych i elektronicznych, szkodliwość spożywania alkoholu, stosowania narkotyków i innych 

środków psychoaktywnych w tym dopalaczy, profilaktyka cyberprzemocy; zajęcia dla uczniów z 

Komisariatem Policji, pedagogiem szkolnym i wychowawcami; zajęcia dla rodziców: prelekcja na 

temat zagrożenia młodzieży uzależnieniem od środków psychoaktywnych; opracowano broszurę 

dla rodziców na temat substancji psychoaktywnych i objawów ich działania; szkoła realizuje 

projekt – Program pilotażowy wojewody opolskiego „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 

18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019”; pedagog szkolny uczestniczył w 

szkoleniu „Podnoszenie efektywności oddziaływań profilaktycznych wobec młodzieży szkolnej” 

 
Tabela 2. Współpraca z asystentem rodziny 
 
Liceum Ogólnokształcące Głuchołazy Nie 

Zespół Szkół Głuchołazy Tak 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Głuchołazy Tak 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Głuchołazy Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Głuchołazy Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Głuchołazy Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nowy Świętów Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Bodzanów Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Biskupów Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Nasza Szkoła” Sławniowice Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkołą” Gierałcice Nie 
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Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego  „Uśmiech Dziecka” Charbielin Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa I Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek Tak 

 
 
Tabela 3. Działalność świetlic szkolnych 
 
Liceum Ogólnokształcące Głuchołazy Nie  

Zespół Szkół Głuchołazy Nie 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 

Głuchołazy 

Tak; codziennie: 8.40-11.45; prowadzone są zajęcia opiekuńcze i artystyczne; 

pracownik ponadto czuwa nad bezpieczeństwem młodzieży w czasie dojazdów 

autobusem szkolnym 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 

Głuchołazy 

Nie; Szkoła zapewnia opiekę dla uczniów dojeżdżających autobusami 

szkolnymi 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

Głuchołazy 

Tak; codziennie: 6.30-8.00 i 11.30-16.30 (zajęcia plastyczne, muzyczne, 

integracyjne, majsterkowanie, organizacja nauki własnej, udział w konkursach, 

gry i zabawy ruchowe, profilaktyka zdrowego stylu życia, savoir – vivre, zasady 

bezpiecznych zachowań podczas zabaw, gier, spacerów) 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 

Głuchołazy 

Tak; codziennie: 7.00 – 16.00 (zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, 

dydaktyczno-wyrównawcze, artystyczne 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nowy 

Świętów 

Tak; poniedziałek: 11.30-14.30; wtorek: 11.30-14.30; środa i czwartek: 12.30-

14.30; piątek: 11.30-14.30; (prowadzone są zajęcia: organizowanie gier i 

zabaw świetlicowych oraz ruchowych, pomoc w nauce, zajęcia filmowe) 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Bodzanów 

Tak; codziennie: 12.30-15.30 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary 

Las 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 

Biskupów 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Markowice, Polski Świętów, Sucha 

Kamienica 

Tak; codziennie: 7.00-7.45 i od 11.45-15.00 (zajęcia opiekuńcze, plastyczne, 

wyrównawcze, muzyczne, pomoc przy odrabianiu lekcji) 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji 

„Nasza Szkoła” Sławniowice 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego 

„Przyjazna Szkołą” Gierałcice 

Nie 
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Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego  

„Uśmiech Dziecka” Charbielin 

Tak; codziennie: 7.30-8.30; 13.30-15.30 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Burgrabice 

Nie; dzieci korzystają po lekcjach ze świetlicy wiejskiej 

Publiczna Szkoła Podstawowa I 

Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Jarnołtówek 

Tak; codziennie: 12.30-15.20 (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne, 

terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, sportowe, czytelnicze, 

socjoterapeutyczne, ar terapeutyczne i terapeutyczne) 

 

Tabela 4. Zapewnienie opieki dla dzieci w przerwach świątecznych oraz dniach ustawowo 
wolnych ustalonych przez dyrektora placówki 
 
Liceum Ogólnokształcące Głuchołazy Szkoła nie zapewnia opieki dla dzieci w przerwach świątecznych; w dniach 

ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych organizowane są zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze; dyżury nauczycieli; konsultacje dla uczniów 

Zespół Szkół Głuchołazy Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych oraz dniach ustawowo 

wolnych od zajęć dydaktycznych w zależności od potrzeb uczniów 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Głuchołazy Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Głuchołazy Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo -opiekuńcze; dyżury nauczycieli 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

Głuchołazy 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych oraz dniach ustawowo 

wolnych od zajęć dydaktycznych: 8.00-15.30 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 

Głuchołazy 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych w ramach potrzeb 

zadeklarowanych rodziców 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nowy 

Świętów 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych ; organizowane są 

zajęcia opiekuńczo -  wychowawcze w przypadku deklaracji ze strony rodziców 

uczniów. Dni ustawowo wolne od pracy i od zajęć dydaktycznych wpisane są do 

kalendarza roku szkolnego – zgodnie z potrzebami placówki: Dzień Flagi Narodowej, 

Dzień Ratownictwa Medycznego 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Bodzanów 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w dniach ustawowo wolnych od zajęć 

dydaktycznych 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary 

Las 

Szkoła zapewnia opiekę w dni nauki szkolnej oraz w dni wolne od zajęć 

dydaktycznych po zgłoszeniu przez rodzica takiej potrzeby  

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 

Biskupów 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych oraz dniach ustawowo 

wolnych od zajęć dydaktycznych 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Markowice, Polski Świętów, Sucha 

Kamienica 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych oraz dniach ustawowo 

wolnych od zajęć dydaktycznych 
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Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji 

„Nasza Szkoła” Sławniowice 

Szkoła wyraża wolę zorganizowania opieki dla dzieci 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego 

„Przyjazna Szkołą” Gierałcice 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych oraz wszystkich dniach 

ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego  

„Uśmiech Dziecka” Charbielin 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych oraz wszystkich dniach 

ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Burgrabice 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych oraz  dniach ustawowo 

wolnych od zajęć dydaktycznych 

Publiczna Szkoła Podstawowa I 

Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Jarnołtówek 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych oraz wszystkich dniach 

ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych 

 
 
Tabela 5. Prowadzone akcje w czasie ferii zimowych i letnich 
 
Liceum Ogólnokształcące Głuchołazy Nie 

Zespół Szkół Głuchołazy W czasie ferii szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla chętnych uczniów 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Głuchołazy Szkoła zapewnia opiekę w czasie ferii zimowych 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Głuchołazy Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze; dyżury nauczycieli 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

Głuchołazy 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 

Głuchołazy 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nowy 

Świętów 

Szkoła prowadzi akcje w czasie ferii zimowych: wyjazd na lodowisko; przez jeden 

tydzień projekt współfinansowany przez GKRPA - „Biała zima bez komputera 2016” ; 

w okresie letnim uczniowie mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Bodzanów 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary 

Las 

W czasie ferii zimowych organizowane są zajęcia dla dzieci na terenie szkoły; 

wyjazdy w ciekawe miejsca 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 

Biskupów 

Szkoła prowadzi akcje w czasie ferii zimowych:  wyjazd na lodowisko; turniej tenisa 

stołowego; zabawy w kodowanie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Markowice, Polski Świętów, Sucha 

Kamienica 

Szkoła prowadzi akcje w czasie ferii zimowych 
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Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji 

„Nasza Szkoła” Sławniowice 

Szkoła organizuje zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych: wyjazd na lodowisko; 

zajęcia w szkole 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego 

„Przyjazna Szkołą” Gierałcice 

Szkoła organizuje zajęcia dla dzieci tylko w czasie ferii zimowych (konkursy, wyjazdy 

na lodowisko) 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego  

„Uśmiech Dziecka” Charbielin 

W czasie ferii zimowych prowadzone są zajęcia zorganizowane dla uczniów i 

wychowanków przedszkola 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Burgrabice 

Akcje wakacyjne i feryjne organizowano dla dzieci w świetlicy wiejskiej 

Publiczna Szkoła Podstawowa I 

Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Jarnołtówek 

Szkoła organizuje zajęcia dla dzieci tylko w czasie ferii zimowych: rozwijanie 

różnorodnych pasji i zainteresowań uczniów; wyjazdy na lodowisko i kina, gry i 

zabawy; zajęcia tematyczne zgodne z zainteresowaniami uczniów 

 
 
Tabela 6. Organizacja czasu wolnego na rzecz społeczności lokalnej 
 
Liceum Ogólnokształcące Głuchołazy Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: organizator Festiwalu 

Teatrów Ulicznych 

Zespół Szkół Głuchołazy Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: konkurs wiedzy na 

temat literatury fantasy „Gerald w Hogwardzie”; pomoc w organizacji rajdu 

kolarskiego „Babie lato” w Górach Opawskich 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Głuchołazy Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: konkurs recytatorski 

„Coś z jesieni”; spektakle w języku angielskim: „Czerwony Kapturek”, „Kupiec 

Wenecki”, „Alicja w Krainie czarów”, „Hamlet” - wystawiane w Centrum Kultury; 

spektakle teatralne gwarą śląską: „Czerwony Kapturek”, „Ja ci Praja, ty mi przajasz, 

czyli Romeo i Julia po Śląsku”; konkurs „Piosenka obcojęzyczna” dla szkół z terenu 

gminy; konkursy o regionie; współpraca z sołectwem Wilamowice Nyskie: 

organizacja Dnia Seniora, warsztaty kulinarne „Kuchnia śląska i kresowa”- projekt 

edukacyjny; imprezy sportowe: „GIM PLAŻA na sportowo bez używek”; sparingi z 

Zakladni Skola ze Zlatych Hor: „Sport bez granic”, „O złote spodenki”, 

„O przechodnią marynarkę”; turnieje organizowane przez partnerów czeskich: 

„Mikołaje grają w siatkę”, „Międzynarodowy Turniej Piłki nożnej”, 

„Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej”; działania profilaktyczne w ramach 

programu profilaktycznego: Dzień Bez Papierosa, Dzień Mediacji, Dzień Walki z 

Depresją, Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Głuchołazy Szkoła organizowała zbiórkę zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Paczkowie; 

organizacja dyskoteki dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej; akcja głośnego 

czytania bajek dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych; Dni Otwarte szkoły z 

bogatym programem dla uczniów klas VI szkół podstawowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

Głuchołazy 

Szkoła uczestniczy w imprezach lokalnych organizowanych przez: Centrum Kultury, 

Bibliotekę, Dwa Kroki, Państwową Szkołę Muzyczną, Ognisko Plastyczne, KTUKOL.  

Szkoła organizuje: Dni Otwarte, coroczną Szkolną Olimpiadę Sportową, Dzień Babci i 

Dziadka, Święto Szkoły 
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 

Głuchołazy 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Sportu, Festyn 

Rodzinny, Dni Otwarte 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nowy 

Świętów 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: spotkanie jasełkowe; III 

Wiosenny Rajd „ Nordic Walking dla każdego, dla małego i dużego”; Festyn 

Rodzinny; warsztaty dla uczniów „Przyroda wokół nas - uczymy się ją poznawać i 

fotografować” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Sami Sobie” z Wilamowice Nyskie; 

warsztaty kulinarne dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie „Sami Sobie” z 

Wilamowice Nyskie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Bodzanów 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Kobiet, Dożynki 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary 

Las 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: Święto Rodziny 

połączone ze Szkolnym Dniem Sportu,  zabawa karnawałowa i andrzejkowa, Dzień 

Babci i Dziadka, jasełka 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 

Biskupów 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: imprezy 

okolicznościowe: festyn rodzinny; Dzień Babci i Dziadka; Dzień Matki; jasełka 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Markowice, Polski Świętów, Sucha 

Kamienica 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji 

„Nasza Szkoła” Sławniowice 

W miarę możliwości szkoła uczestniczy w imprezach dla społeczności lokalnej: 

dożynki; Dzień Babci i Dziadka; spotkanie związane z historią Sławniowic 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego 

„Przyjazna Szkołą” Gierałcice 

Tak: festyny rodzinne, spotkania świąteczne 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego  

„Uśmiech Dziecka” Charbielin 

Brak odpowiedzi 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Burgrabice 

Szkoła  w czasie wolnym organizuje dla dzieci zajęcia karate i zajęcia taneczne 

Publiczna Szkoła Podstawowa I 

Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Jarnołtówek 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: organizacja festynu 

szkolnego, uczestnictwo uczniów w ramach wolontariatu w zbiórce żywności we 

współpracy z Caritas parafialną, występ jasełkowy i wielkanocny, akcja sprzątania 

wsi i jej okolicy, Dzień Matki w gospodarstwie agroturystycznym 
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Tabela 7. Współpraca placówek oświatowych z podmiotami i instytucjami zajmującymi się 
rodziną i dzieckiem  
 
Liceum Ogólnokształcące Głuchołazy Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie; 

SAPRA w Prudniku; PCPR w Nysie 

Zespół Szkół Głuchołazy Ośrodek Pomocy Społecznej; Sąd Rejonowy w Prudniku - kuratorzy;   Poradnia 

Zdrowia Psychicznego; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie; Komisariat 

Policji; GKRPA; SAPRA w Prudniku 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Głuchołazy Ośrodek Pomocy Społecznej: pracownicy socjalni i asystent rodziny; Sąd Rejonowy 

w Prudniku -  kuratorzy;  PCPR w Nysie; Gminna świetlica socjoterapeutyczna; 

GKRPA; Komisariat Policji; Poradnia Zdrowia Psychicznego; Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie; SAPRA w Prudniku 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Głuchołazy Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie; Sąd 

Rejonowy w Prudniku; Gminna świetlica socjoterapeutyczna; GKRPA; Komisariat 

Policji; PCPR w Nysie; ESKULAP; Zespół Opieki Zdrowotnej; Poradnia Zdrowia 

Psychicznego; Poradnia Dziecięca; PCPR w Nysie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

Głuchołazy 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Sąd Rodzinny w Prudniku; PKPS; Gminna świetlica 

socjoterapeutyczna; GKRPA; świetlica środowiskowa Caritas; Stowarzyszenie 

Wspierania Dzieci i Młodzieży CREATIO; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Nysie; Ośrodek Zdrowia; PCPR w Nysie; SAPRA w Prudniku; Urząd Miejski; Wydział 

Oświaty; Komisariat Policji  

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 

Głuchołazy 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Sąd Rodzinny w Prudniku; Komisariat Policji; Gminna 

świetlica socjoterapeutyczna; psychiatra dziecięcy 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nowy 

Świętów 

Ośrodek Pomocy Społecznej: pracownicy socjalni i asystent rodziny; Komisariat 

Policji; Sąd Rejonowy w Prudniku - kurator;  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Nysie; Gminna świetlica socjoterapeutyczna; GKRPA 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Bodzanów 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie i w Głuchołazach 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary 

Las 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Komisariat Policji; Staż Miejska; Koło Gospodyń 

Wiejskich; Stowarzyszenie Marcin działające na terenie wsi; Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Stary Las 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 

Biskupów 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Markowice, Polski Świętów, Sucha 

Kamienica 

Ośrodek Pomocy Społecznej; GKRPA; Biblioteka Wiejska i Gminną; Centrum Kultury; 

Komisariat Policji; Straż Pożarna; Koło Gospodyń Wiejskich, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji 

„Nasza Szkoła” Sławniowice 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego 

„Przyjazna Szkołą” Gierałcice 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nysie 
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Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego  

„Uśmiech Dziecka” Charbielin 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Charbielin; Koło Gospodyń Wiejskich w Charbielinie i 

Nowym Lesie; Przedsiębiorstwo PHU Arenda; Rada Rodziców; Szkoła Muzyczna 

Głuchołazy;  

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Burgrabice 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nysie; 

instytucje zajmujące się rodziną i dzieckiem 

Publiczna Szkoła Podstawowa I 

Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Jarnołtówek 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Komisariat Policji; Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Nysie i Głuchołazach; PCPR w Prudniku; Sad Rejonowy w Prudniku 

 
 
Tabela 8. Wszczęte  procedury Niebieskiej Karty przez placówki oświatowe 

Liceum Ogólnokształcące Głuchołazy Nie 

Zespół Szkół Głuchołazy Nie 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Głuchołazy Nie 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Głuchołazy Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Głuchołazy Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Głuchołazy Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nowy Świętów Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Bodzanów Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Biskupów Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Nasza Szkoła” Sławniowice Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkołą” Gierałcice Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego  „Uśmiech Dziecka” Charbielin Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa I Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek Nie 
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4. finansowanie 

 
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny - w 2016r. asystencji korzystali ze 

szkoleń: „Specyfika rodzin wieloproblemowych”, „Kryzys i rozwiązania sytuacji trudnych 
w rodzinie - rola asystenta rodziny”, dwa spotkania superwizyjne dla profesjonalistów 
pracujących z dziećmi zagrożonymi przemocą - projekt „Zacznijmy od nowa - edycja 
druga”. 

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 

 
Działaniami w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Głuchołazy  od roku 2012 do 
2016 objętych zostało łącznie:  64 dzieci. Dane przedstawia poniższa tabela.  
 
 
Tabela 9. Dane dotyczące liczby dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. 
 
Lp. Liczba dzieci/lata 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych  

2 2 3 7 3 

2.  Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych 

zawodowych 

3 6 2 0 2 

3. Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych 

niespokrewnionych 

0 0 0 1 0 

4 Liczba dzieci umieszczonych 

w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 

5 7 10 3 8 
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W okresie od 2012 do 2016r. siedmioro dzieci zostało oddane do adopcji, dziewięcioro wróciło 
do rodzin biologicznych a pięcioro dzieci osiągnęło pełnoletniość.  
 
Dane dotyczące poniesionych i planowanych wydatków Gminy Głuchołazy za pobyt dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej. 
 
A. Poniesione wydatki Gminy Głuchołazy w 2016r. 

 Gmina Głuchołazy za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Nyskiego wydatkowała kwotę - 77 273 zł  Gmina 
Głuchołazy za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Nyskiego wydatkowała kwotę - 110 746 zł. 
 

B. Planowane wydatki Gminy Głuchołazy na 2017r. 

 Gmina Głuchołazy za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Nyskiego ma ujęte w planach finansowych kwotę - 
117 000 zł. 

 Gmina Głuchołazy za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nyskiego ma ujęte w planach 
finansowych kwotę - 210 400 zł. 

 
Główne przyczyny umieszczania dzieci w pieczy  zastępczej to: 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i niezaradność życiowa, 

 alkoholizm rodziców (lub jednego z nich), 

 przemoc fizyczna i psychiczna względem członków rodziny, 

 choroby. 
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej albo instytucjonalnej pieczy 
zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 
po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka  
 w  pieczy zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej                                                                             

       
średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków 
finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego 
oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki. 
 
Przy czym do wydatków tych  zalicza się: 

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub 
w rodzinnym domu dziecka; 
2.  dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka; 
3 dofinansowanie do wypoczynku dziecka; 
4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanego  dziecka; 
5. świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 
zdarzenia  mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki; 
5a. środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką 
i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu 
dziecka; 
6. środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie; 
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7. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 
domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina 
zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz 
środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym;  

8. świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego (w budynku wielorodzinnym lub 
domu jednorodzinnym), w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest 
prowadzony rodzinny dom dziecka; 

9. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, 
prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz 
rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu 
dziecka; 

10. świadczenia dla rodziny pomocowej. 
  
Koszt pobytu dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi: 
 

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza  w Jasienicy - 2 782,27 zł 

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Paczkowie - 3 286,58 zł 

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza w  Nysie - 3 456,56 zł 
 
Rodziny, których dzieci postanowieniem sądu zostały umieszczone w rodzinach zastępczych lub 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych objęte są  działaniami pracownika socjalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz asystenta rodziny, mającymi na celu także wsparcie rodziny oraz 
wzmocnienie jej kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, które  umożliwi powrót dzieci do 
środowiska. 

11. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie   

 
W 2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził dwa sprawozdania: 

 sprawozdanie z realizacji zadania w ramach „Resortowego wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej” za 2016r. - asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej”; 

 sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

12. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub   

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

zamieszkałego na terenie gminy  

 
W 2016r. postanowieniem Sądu umieszczono w rodzinach zastępczych spokrewnionych 
i zawodowych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych trzynaścioro dzieci. 

3. Podsumowanie 

 
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia 
rodzin i dzieci w gminie Głuchołazy. Zawarte w programie propozycje były realizowane w 2016r. 
w toku bieżącej pracy poszczególnych jednostek. 
 
Ze sprawozdania wynikają następujące kierunki działań dla Gminy Głuchołazy: 
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 położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku; 
wzmocnienie działań profilaktycznych; doskonalenie metod pracy z rodziną, realizowanie 
różnych form pomocy rodzinie; 

 dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka 
i rodziny (szkoły, przedszkola, Komisariat Policji, Sąd, organizacje pozarządowe); 

 zatrudnienie drugiego asystenta rodziny, którego zadaniem byłoby wzmocnienie rodziny 
poprzez prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną,  

 
Wskazane jest podejmowane działań przede wszystkim profilaktycznych i wspomagających. 
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze interdyscyplinarne 
współdziałanie wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie 
praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie. 
 
 
 
 
 
Wyk. Izabela Kurdziel, Monika Szczepańska 

 


