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I WSTĘP
„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska
rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i rozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą
samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra
rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju,
i  dobra wszystkich jej członków, szczególności  dzieci,  w przekonaniu,  że skuteczna pomoc dla
rodziny przeżywającej trudności opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona
dzieci  i  pomoc  dla  nich  może  być  osiągnięta  przez  współpracę  wszystkich  osób,  instytucji
i organizacji pracujących z dziećmi rodzicami”.

Na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy  zastępczej,  uchwałą  nr XLII/429/18  Rady  Miejskiej  w Głuchołazach  z  dnia  25  kwietnia
2018 r.,  przyjęty  został  Gminny  Program  Wspierania  Rodziny  na  lata  2018-2020,  zwany
w dalszej  części  Programem.  Jego  koordynowanie  i  monitorowanie  powierzono  Ośrodkowi
Pomocy  Społecznej  w Głuchołazach,  który  ustawowo  zobligowany  jest  również  przedstawiać
corocznie  Radzie Miejskiej  sprawozdanie  z  realizacji  zadań z  zakresu wspierania  rodziny  oraz
przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. Sprawozdanie z Programu za 2018 r. pozwoli
na  uzyskanie  informacji  o  stanie  realizacji  celu  głównego  i  celów  szczegółowych.  Cele
wyznaczone  w Programie  służą  realizacji  przez  gminę  ustawowego  obowiązku  wspierania
rodziny oraz podejmowaniu różnorodnych inicjatyw promujących i wzmacniających przekonanie
o niezastąpionej  roli  opiekuńczej  i  wychowawczej  rodziny  w  rozwoju  dziecka,  szczególnie
w obliczu wyzwań współczesnego świata.

Sprawozdanie  zostało  opracowane na podstawie  pytań dotyczących realizacji  poszczególnych
zadań,  które  wysłano  do  instytucji,  placówek  i  organizacji  działających  na  terenie  gminy
Głuchołazy. Na wszystkie wysłane pisma uzyskano odpowiedzi.  Wykaz podmiotów, do których
skierowano pisma z  pytaniami  i  które  odpowiedziały  na  nie,  znajduje  się  w ostatniej  części
sprawozdania.
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II ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Głuchołazach  jest  koordynatorem  Programu oraz  głównym
organizatorem  pracy  z  rodzinami  z  dziećmi,  wykazującymi  niskie  kompetencje  w  zakresie
wypełniania  funkcji  wychowawczych  lub  przeżywającymi  trudności  w  ich  realizowaniu  oraz
z rodzinami, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Koordynacja owa polega
przede wszystkim na realizowaniu zadań własnych i  zadań zleconych z  zakresu administracji
rządowej, o których mowa w artykułach 176–180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz na współpracy w tym zakresie z organami, instytucjami,
jednostkami  i  organizacjami  do  tego  właściwymi  (m.in.  z  GKRPA,  służbą  zdrowia,  sądem
rodzinnym,  policją,  PPP,  PCPR).  Partnerami  Programu są  wszystkie  placówki  oświatowe
i opiekuńcze, jednostki organizacyjne samorządu gminy, powiatu, instytucje, organizacje, kluby,
które  realizują  cele  Programu na  rzecz  rodzin  z  dziećmi,zamieszkujących  gminę  Głuchołazy,
toznaczy organizują ogólnodostępne działania promujące wartości rodzinne, wspólne spędzanie
wolnego czasu oraz działania proflaktyczne, promujące właściwe postawy wobec uzależnień,
przemocy, przestępczości, demoralizacji.

Adresatami Programu są rodziny mieszkające na terenie gminy Głuchołazy. Dla celów Programu
przyjęto defnicję rodziny wskazaną wart. 16 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy
społecznej,  określającym rodzinę,  jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym  związku,  wspólnie  zamieszkujące  i  gospodarujące.  Nadmienić  należy,  że  takie
rozumienie rodziny nie zakłada konieczności występowania instytucjonalnej formy małżeństwa
ani więzi pokrewieństwa. Rodziną nazwana zostanie natomiast każda grupa osób, która wykazuje
cechy pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym.

Celem  głównym  Programu  jest  rozwijanie  systemu  wsparcia  dla  rodzin,  który  sprzyja
prawidłowemu  funkcjonowaniu  rodziny,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  potrzeb  rodzin
przejawiających trudności w realizacji funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną
ochroną  dzieci.  System  ten  ma  działać  na  rzecz  kształtowania  prawidłowych  wzorców
funkcjonowania  rodziny,  aktywizowania  społeczności  do  harmonijnej  współpracy  na  rzecz
rodziny  oraz  pomocy  w prawidłowej  opiece  i  wychowaniu  dziecka.  Założono,  że  cel  główny
będzie realizowany w oparciu ocele szczegółowe:

1. Promowanie  wartości  rodziny,  wspieranie  form organizacji  wolnego czasu i  działania
edukacyjne służące umacnianiu więzi rodzinnych

2. Wspieranie funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej
3. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży
4. Rozwijanie systemu wsparcia rodziny
5. Wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny
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III Realizacja Programu w roku 2018

Cel 1 szczegółowy
Promowanie wartości rodziny, wspieranie form organizacji wolnego czasu i działania edukacyjne
służące umacnianiu więzi rodzinnych

Zadanie do realizacji:

Organizowanie  różnorodnych  form  integracji  rodzin  (festynów,  inicjatyw  sportowo-
rekreacyjnych, pikników rodzinnych, imprez okolicznościowych)

Wskaźniki realizacji zadania

- liczba i rodzaj zorganizowanych w gminie przedsięwzięć na rzecz rodziny

Żłobek Miejski - w 2018 r. żłobek miejski zorganizował 1 festyn z okazji zakończenia roku 
szkolnego, w którym wzięli udział podopieczni i ich rodzice.
PP Nr 1 – w 2018 r. zorganizowało 26 imprez, w których uczestniczyły zarówno przedszkolaki, 
jak i członkowie ich rodzin (m. in. ogniska, zabawy, uroczystości okolicznościowe).
PP Nr 2 - w 2018 r. zorganizowało 22 imprezy, w których uczestniczyły zarówno przedszkolaki, 
jak i członkowie ich rodzin (m. in. bal karnawałowy, ogniska, zabawy, uroczystości 
okolicznościowe ). W imprezach uczestniczyły przedszkolaki oraz ich rodziny: ok. 190 dzieci, 
ok. 200 rodziców, 360 babć i dziadków.
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – w 2018 r. przedszkole zorganizowało 7 imprez: piknik 
rodzinny, imprezy okolicznościowe dla podopiecznych wraz z rodzicami, dziadkami, zabawę 
karnawałową i mikołajkową.
PSP Nr 1 – w 2018 r. szkoła zorganizowała ponad 17 imprez (m. In. kiermasze, olimpiady 
sportowe, projekty edukacyjne dla uczniów i rodziców, spotkania okolicznościowe, spotkania 
integracyjne – klasowe i szkolne, akcje tematyczne: „Śniadanie daje moc”, „Sprzątanie 
świata”), w których uczestniczyli zarówno uczniowie jak i ich rodzice.
PSP Nr 2 – w 2018 r. szkoła zorganizowała 10 rodzajów imprez, w których wzięli udział 
zarówno uczniowie jak i rodzice (cała społeczność szkoły, tj., 280 uczniów i ok. 100 rodziców), 
m.in. festyn z okazji dnia patrona szkoły, kiermasze przedświąteczne, tydzień wolontariatu, 
imprezy okolicznościowe. Szkoła organizuje też koncerty we współpracy z głuchołaskimi 
seniorami oraz dla podopiecznych ZOL, kierując swoje działania również do społeczności 
lokalnej.
PSP Nr 3 – w 2018 r. zorganizowała 7 imprez dla społeczności szkolnej (uczniów wraz z 
rodzicami, rodzinami), oraz dla społeczności lokalnej, m.in. pikniki rodzinne, przedstawienia 
teatralne - inscenizacja Kopciuszka, wierszy J. Tuwima, w których wzięli udział rodzice i 
uczniowie, „Drzwi otwarte” w szkole, kiermasze świąteczne, społeczność szkoły 
reprezentowana była również w imprezach lokalnych.
PSP Bodzanów – w 2018 r. szkoła zorganizowała około 8 imprez i spotkań, angażujących 
zarówno uczniów jaki i ich rodziców (m.in.: spotkania okolicznościowe, integracyjne, wigilia 
szkolna, loterie fantowe, pasowanie na pierwszaka, festyn rodzinny, zebrania i konsultacje z 
rodzicami i Radą Rodziców).
PSP Nowy Świętów - w 2018r. szkoła zorganizowała 7 dużych imprezy okolicznościowych 
integrujących zarówno rodziny jak ispołeczność lokalną (dzień babci i dziadka, wigilia, jasełka, 
wielkanocne palmy, warsztaty kulinarne , „Wiosenny Rajd Pieszy Nordic Walking”, wieczór 
pieśni patriotycznych, festyn rodzinny).
PSP Stary Las – w 2018 r. szkoła zorganizowała 5 imprez okolicznościowych, mające wpływ 
jednocześnie na integrację rodziny i kultywowanie tradycji pokoleniowych (dzień babci i 
dziadka, wigilia). W każdej brało udział 47 uczniów oraz członkowie ich rodzin.
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PSP Burgrabice – w 2018 r. szkoła zorganizowała 6 imprez okolicznościowych z udziałem 
rodziców dziadków i mieszkańców wsi m.in. z okazji świąt Bożego Narodzenia, dnia babci, 
dziadka, matki.
PSP Biskupów – w 2018 r. szkoła zorganizowała 10rodzajówprzedsięwzięć dla rodziny, m.in. 
imprezy okolicznościowe, imprezy sportowe, akademie, kiermasze, festyn rodzinny.
PSP Jarnołtówek – w 2018 r. szkoła zorganizowała 5 dużych wydarzeń skierowanych do 
rodzin, m.in. rodzinne czytanie, włączenie się do sprzątania Jarnołtówka, udział w gminnych 
dożynkach spotkania okolicznościowe. Szkoła prowadzi również działania ale na rzecz 
społeczności lokalnej, m.in. podopiecznych Rezydencji „Złote Borki” w Jarnołtówku. W sumie 
w imprezach wzięło udział około 150 osób.
PSP Gierałcice – szkoła posiada tytuł „Szkoła Przyjazna Rodzinie” w związku z realizacją 
projektu edukacyjnego Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Realizacja projektu 
zobowiązuje m. in. do podejmowania inicjatyw na rzecz rodzin, w celu integracji i promowania
wartości rodziny. W 2018 r. szkoła zorganizowała około 5 imprez, w których brało udział ok. 50
osób (w każdej): festyn rodzinny (dzień dziecka), imprezy okolicznościowe.
PSP Charbielin - w 2018 r. szkoła zorganizowała 6rodzajówprzedsięwzięć dla rodziny, m. in. 
zajęcia z KGW Nowy Las i Charbielin, imprezy okolicznościowe, spotkanie opłatkowe, festyn 
rodzinny, akademie, kiermasze. Do udziału zapraszani są nie tylko członkowie społeczności 
szkolnej (uczniowie i rodzice), ale również społeczności lokalnej. W każdym z wydarzeń udział 
wzięło od 60 do 100 osób (łącznie 480 według informacji ze szkoły).
PSP Markowice, Polski  Świętów, Sucha Kamienica - w 2018 r. szkoła zorganizowała 9 
rodzajówprzedsięwzięć dla uczniów i ich rodzin, m.in. imprezy okolicznościowe, jasełka (dla 
społeczności lokalnej), wigilia dla uczniów i przyjaciół szkoły, wycieczki krajoznawcze. W każdej
z imprez brało udział 54 osoby (łącznie 440).
Publiczne Gimnazjum Nr 1 - w 2018 r. szkoła organizowała 9 imprez okolicznościowych i akcje 
promujące integrację rodziny (akcje charytatywne, w które angażowano uczniów oraz 
rodziców), uroczystości, dyskoteki, festyn rodzinny.
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Głuchołazach – w 2018 r. ZS organizował i współorganizował 5 dużych 
imprez o zasięgu lokalnym, integrujących nie tylko środowisko szkolenie, ale również 
społeczność lokalną, m.in. „Zatańcz z nami poloneza”, Festwal Teatrów Ulicznych, Rajd Babie 
Lato w Górach Opawskich.
Parafialny Zespół Caritas – świetlica środowiskowa – prowadziła działalność na rzecz 
integracji rodzin przede wszystkim organizując spotkania okolicznościowe (w 2018 r. 
zorganizowano 13).
GŚS przy PKPS w Głuchołazach – w  2018 r. zorganizowano 3 duże imprezy dla podopiecznych 
oraz ich rodzin: śniadanie wielkanocne (40 osób), wigilię (60 osób) oraz piknik na zakończenie 
wakacji (40 osób).
GOSiR – w 2018 r. 13 z imprez sportowych i turystycznych realizowanych przez GOSiR, 
dedykowana była rodzinom. Wśród nich należy wymienić m.in.: Walentynki – „Lodowisko w 
rytmie DISCO”, Rodzinną Olimpiadę Zimową, Wiosenny spacer z GOSiR, Festyn Matki i Dziecka
– w ramach Biegu Twardziela, Festyn Ojca i Dziecka – 27 uczestników, Festwal Drużyn, 
Rodzinne Zawody Pływackie, Rodzinny Spływ Pontonowy Przełomem Bardzkim – 41 
uczestników, Festyn Rekreacyjny Pożegnanie Lata, Jesienny Spacer z GOSiR.
CK im. Kawalerów Orderu Uśmiechu– w 2018 r. zorganizowano według informacji CK 13 
imprez: rajd rowerowy dla rodzin „Odjazdowy Bibliotekarz” – 130 uczestników, Święto Gór 
Opawskich – ok.500 osób, Jarmark Wawrzyńcowy – ok. 500 osób, Festwal Kultury Kresowej – 
ok. 350 osób, Dożynki Gminne – ok. 600 osób, Mikołaj na Rynku w Głuchołazach – ok. 200 
osób.
Zadanie do realizacji:

Wspieranie rodzin poprzez realizację:
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- Programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+”,

- rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 

- „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”

Wskaźniki realizacji zadania:

- liczba rodzin w gminie, którym wydano poszczególne karty

Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+”
- w 2018 r.105 rodzin złożyło wnioski o wydanie karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla 
Rodziny+”, w tym 30 osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Na terenie gminy mieszka około 250 rodzin z trojgiem i większą liczbą dzieci, które mogą 
korzystać 
z ulg objętych Programem „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”. Do 31 grudnia 2018 r. z
tego przywileju skorzystało 212 rodzin. Według zasad Programu, z kart dla rodziny korzystają 
także pełnoletnie osoby niepełnosprawne. Program uchwalany jest na 2 lata. Od początku 
trwania aktualnego Programu (uchwalony na lata 2017-2018) czyli od stycznia 2017 r. wydano 
91 kart dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko i 190 kart dla pełnoletnich osób 
niepełnosprawnych. W 2018 r. wydano nowe karty osobom, którepo raz pierwszy złożyły 
wniosek: 45 dla rodzin z trójką lub więcej dzieci, 18 kart dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym i 40 kart dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych.
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
W 2018 r. 32 rodziny złożyły wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
„Opolska Karta Rodziny i Seniora”
W 2018 r. 30 rodzin złożyło wniosek o wydanie „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”
Gmina Głuchołazy przystąpiła do współpracy przy Opolskiej Karcie Rodziny i Seniora w maju 
2014 r. Od początku trwania inicjatywy w gminie Głuchołazy wpłynęło 831 wniosków o 
wydanie OKRiS dla rodzin.
Zadanie do realizacji:
Organizowanie konkursów i warsztatów o różnym charakterze, jako inwestycja w rozwój 
zainteresowań dzieci i młodzieży
Wskaźniki realizacji zadania:
- liczba zorganizowanych konkursów i warsztatów, liczba uczestników (dzieci i młodzieży)
PP Nr 1 – przedszkolaki przez cały rok uczestniczą w konkursie czytelniczym „Motyle 
książkowe” (145 dzieci w roku).
PP Nr 2 – w 2018 r. przedszkolaki uczestniczyły w konkursach organizowanych w gminie przez 
inne placówki (np. miejską bibliotekę). Przedszkole było organizatorem Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego „Uśmiech w oczach dziecka” z okazji obchodów 50-lecia Orderu 
Uśmiechu. Łącznie w PP Nr 2 przeprowadzono 3 konkursy. W konkursach wzięły udział dzieci 
(łącznie około 190) i ich rodzice oraz rodziny w roli kibiców.
PSP NR 1 – w 2018 r. szkoła zorganizowała lub przeprowadziła 64 konkursy, warsztaty i 
zajęcia. Do udziału zaangażowani byli uczniowie, według własnych zainteresowań, można 
jednak uznać, że szkoła przedstawia bogatą ofertę pozalekcyjną dla każdego ze swoich 517 
uczniów.
PSP Nr 2 – w 2018 r. szkołaorganizowała 20 konkursów i warsztatów, m.in. w zakresie: 
wewnątrzszkolne i gminne konkursy przedmiotowe, konkursy tematyczne: recytatorskie, 
czytelnicze, plastyczne, warsztaty: programowania, muzyczne, teatralne, flmowe. Szkoła 
przedstawia bogatą ofertę pozalekcyjną dla każdego ze swoich 280 uczniów.
PSP Nr 3  / PG Nr 2 – w 2018 r. 21 konkursów, np. konkursy czytelnicze, plastyczne, szkolne i 
gminne konkursy przedmiotowe, recytatorskie, olimpiady: sportowe, tematyczne, np. 
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ekologiczne, warsztaty: tematyczne, artystyczne. We wszystkich konkursach i warsztatach 
wzięła udział grupa uczniów, której były bezpośrednio dedykowane. Uznać należy, że wszyscy 
uczniowie szkoły (230 osób) mieli możliwość wzięcia udziału w proponowanych formach.
PSP Bodzanów - w 2018 r. szkoła zorganizowała lub przeprowadziła 15 konkursów, 
warsztatów i zajęć m.in.: warsztaty kulinarne, muzyczne, plastyczno-artystyczne, edukacyjne, 
konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe. Do udziału w poszczególnych angażowani są 
uczniowie według swoich uzdolnień, pasji i zainteresowań, każdy z 70 uczniów szkoły ma 
możliwość znalezienia dla siebie odpowiedniej propozycji.
PSP Nowy Świętów - w 2018 r. szkoła zorganizowała lub przeprowadziła 6 konkursów, 
warsztatów i zajęć np. Gminny Drużynowy Konkurs Czytelniczy, Drużynowe Dyktando 
Rodzinne, warsztaty z zakresu zdrowego żywienia, warsztaty rękodzieła. Do uczestnictwa 
angażowani są wszyscy uczniowie szkoły: 60 uczniów w roku szkolnym.
PSP Stary Las – w 2018 r. szkoła przeprowadziła 6 warsztatów i konkursów tematycznych, 
m.in. warsztaty zdrowego żywienia, konkursy: recytatorski, ortografczny, ekologiczny. 
Działania kierowane są do wszystkich uczniów szkoły. Łącznie wzięło w nich udział 47 uczniów.
PSP Burgrabice – szkoła zorganizowała lub przeprowadziła 11 konkursów, warsztatów i zajęć, 
m.in.: zajęcia taneczne, karate, żywe lekcje historii, warsztaty doświadczalne, żywe lekcje 
muzyki, konkursy przedmiotowe i tematyczne. Łącznie we wszystkich wzięło udział 348 
uczniów.
PSP Biskupów – szkoła w 2018 r. przeprowadziła 8 konkursów lub uczniowie wzięli udział w 
imprezach organizowanych przez inne szkoły, m.in. zawody sportowe, konkursy czytelnicze, 
przedmiotowe (łącznie 67 uczniów).
PSP Jarnołtówek – w 2018 r. szkoła zorganizowała lub przeprowadziła 16 konkursów lub 
warsztatów, m.in.: wewnątrzszkolne konkursy i warsztaty oraz zaangażowała swoich uczniów 
do udziału i reprezentowaniu szkoły w konkursach gminnych i na wyższym szczeblu, m.in. 
konkursy tematyczne, artystyczne: pięknego czytania, recytatorskie. Szkoła zorganizowała też 
warsztaty tematyczne dla zainteresowanych uczniów, m.in. orgiami, plastyczne, literackie, 
dziennikarskie, majsterkowania w Castoramie. We wszystkich wzięło udział łącznie 140 
uczniów.
PSP Gierałcice – w 2018 r. szkoła zrealizowała 2 konkursy tematyczne i edukacyjne skierowane
do wszystkich uczniów (50).
PSP Charbielin –w 2018 r. szkoła zaangażowała swoich uczniów do udziału w konkursach i 
wydarzeniach organizowanych w gminie (3 wydarzenia), m.in. konkursy przedmiotowe, 
recytatorskie, plastyczne, czytelnicze (łącznie 100 uczniów).
PSP Markowice, Polski  Świętów, Sucha Kamienica – szkoła w 2018 r. przeprowadziła 4 
konkursy plastyczne, 3 konkursy literackie, 2 konkursy sportowe. Łącznie wzięło w nich udział 
54 uczniów.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 – w 2018 r. szkoła przeprowadziła 10 wewnątrzszkolnych 
konkursów: przedmiotowe (łącznie 106 uczestników), konkurs recytatorski (20 uczestników); 
warsztaty zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia, warsztaty zawodoznawcze.
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Głuchołazach – w 2018 r. przeprowadzono 6 konkursów i warsztatów w 
ramach rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży (m.in. konferencja popularnonaukowa, 
zajęcia z podstaw samoobrony, warsztaty językowe, konkurs z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości). Brali w nich udział zarówno uczniowie ZS, jak i uczniowie głuchołaskich szkół. 
Szkoła prowadzi również szereg zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i 
zainteresowań swoich uczniów.
Parafialny Zespół Caritas – świetlica środowiskowa–w 2018 r. świetlica zorganizowała i 
przeprowadziła 28 konkursów (plastyczne, muzyczne i sportowe), w których wzięło udział 
średnio 24/26 uczestników.
GŚS przy PKPS w Głuchołazach – w 2018 r. zorganizowała 8 warsztatów cyklicznych dla swoich
podopiecznych (30 uczestników), m.in. spektakle teatralne, zajęcia w ognisku plastycznym, 
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lekcje pływania, zajęcia sportowe.
GOSiR – w czasie roku szkolnego jest organizatorem zajęć i turniejów piłki nożnej dla dzieci 
(halowej, stadionowej i Orlika). W czasie ferii zimowych i wakacji wychodzi z bogatą ofertą 
zajęć sportowych zarówno mających na celu nabywanie nowych umiejętności (np. „Bawi nas 
piłka” w kategorii Orlik, piłkarskie przedszkole, zajęcia piłkarskie dla chłopców i dziewcząt, 
zawody pływackie, zajęcia opierające się na sportach ekstremalnych, koszykówka uliczna, 
turystyka rekreacyjna). W wybranych imprezach sportowych i turystycznych (łącznie 6 
turniejów skierowanych bezpośrednio do dzieci) udział wzięło około 700 uczestników.
CK im. Kawalerów Orderu Uśmiechu– warsztaty edukacyjne – proflaktyka zdrowego żywienia
(Biblioteka Miejska) – ok. 100 uczniów, Konkursy: plastyczno-literacki, multmedialny, 
ortografczny, pięknego czytania – ok. 500 uczestników, imprezy z okazji obchodów 50-lecia 
Kawalerów Orderu Uśmiechu – ok. 1500-1800 osób, noc w bibliotece – 30 osób, wystawy, 
wernisaże – 630 osób, przegląd zespołów jasełkowych – ok.200, OKR, - ok. 150 uczestników, 
Festwal Piosenki „Muzyczna Wiosnę” – ok. 100 uczestników, Przegląd Piosenki Religijnej – ok. 
100 osób, „Poezja Jesienią” – ok. 200 osób. Łącznie: 16 konkursów i warsztatów, 2,5 tys. Osób.

Dane  zawarte  powyżej  dowodzą,  iż  w  2018  r.  w  gminie  zorganizowano ponad 250  różnych
imprez i działań na rzecz integracji rodziny. Działania te realizowane są przede wszystkim przez
żłobki,  przedszkola,  szkoły  (gminne  i  stowarzyszeniowe),  świetlice  –  socjoterapeutyczną
i środowiskową, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu (włącznie z oddziałem dziecięcym biblioteki). Organizowane festyny, pikniki, spotkania
okolicznościowe,  mobilizujące  do  udziału  całe  rodziny  lub  poszczególnych  ich  członków,
pozytywnie wpływają na świadomość wartości więzi rodzinnych, integrację rodzin oraz poprawę
stylu ich życia. Promowanie prawidłowych wzorców rodziny, organizowanie atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i rodzin, wpływa na minimalizowanie obszarów
wykluczenia  społecznego  oraz  ograniczanie  wpływu  ewentualnych  negatywnych  wzorców
środowiska.  Ponadto  placówki,  mając  na  uwadze,  jak  ważne  jest  inwestowanie  w  rozwój
zainteresowań  dzieci  i  młodzieży  oraz  wspieranie  rozwoju  ich  potencjałów,  zorganizowały
w 2018 r.  szereg warsztatów tematycznych, zajęć dodatkowych,  konkursów przedmiotowych,
artystycznych, zawodów sportowych itd.

W  celu  wspierania  rodzin  wielodzietnych  (3+),  gmina  realizuje  też  własny  program
„Gmina Głuchołazy  przyjazna  dla  Rodziny  +”.  W  ramach  Programu rodziny,  osoby
z niepełnosprawnymi podopiecznymi (dziećmi i dorosłymi) oraz dorosłe osoby niepełnosprawne
otrzymują karty, które uprawniają do ulg w korzystaniu z oferty gminnych placówek (np. bilety
wstępów)  oraz  ulg  w  prywatnych  sklepach  i  punktach  usługowych,  z  którymi  nawiązano
współpracę.

Gmina Głuchołazy inwestuje również w rozwój infrastruktury na rzecz wspierania zainteresowań
dzieci  i  młodzieży,  rozwoju  ich  pasji  i  zagospodarowania  wolnego  czasu  (w  2018  r.  oddano
do użytku kolejną inwestycję: skate park).

Cel 2 szczegółowy
Wspieranie funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej

Zadania do realizacji:
Bieżąca analiza sytuacji rodzin korzystających ze wsparcia OPS w Głuchołazach
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Wskaźniki realizacji zadań:
- liczba rodzin i dzieci w rodzinach 
objętych monitoringiem sytuacji 
bytowej,

167 rodzin
277 dzieci

- liczba rodzin uwikłanych w problem 
przemocy, uzależnienia,

91

Zadania do realizacji:
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci i rodzin
Wskaźniki realizacji zadania:
- liczba i formy udzielonej pomocy 
materialnej i rzeczowej,

- zasiłek stały – 10 osób w rodzinach z dziećmi
- zasiłek okresowy – 122 rodziny
- zasiłek celowy – 125 rodzin
- zasiłek celowy na żywność – 146 rodzin (w tym 
posiłki)
- posiłek dla dzieci – 165 dzieci
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi – 22 rodziny

- wysokość świadczeń oraz liczba 
rodzin i dzieci w rodzinach objętych 
świadczeniami pomocy społecznej,

Liczba rodzin i dzieci w rodzinach: 167 rodzin, 277 
dzieci
Wysokość świadczeń:
- zasiłek celowy dla rodziny z dziećmi się (do 
ukończenia szkoły średniej) – od 80,00 zł do 120,00 
zł;
- zasiłek celowy na żywność, wypłacany co miesiąc 
(na wniosek) z programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” rodzinie, w której jest dziecko, lub 
dziecko będące uczniem(do ukończenia szkoły 
średniej, również policealnej) – 100,00 zł miesięcznie;
- specjalny zasiłek celowy –w kwocie 
nieprzekraczającej odpowiednio kwoty kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 
rodziny;
- zasiłek okresowy uzależniony od dochodu rodziny z 
miesiąca poprzedzającego wniosek o pomoc, przy 
czym nieprzekraczalne kryterium dochodowe wynosi 
528,00 zł na osobę w rodzinie (od 1 października 
2018 r., wcześniej 514,00 zł);
- Zasiłek stały wypłacany z tytułu orzeczenia o 
znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności
oraz orzeczonej przez ZUS całkowitej niezdolności do 
pracy lub całkowitej niezdolności do pracy i 
samodzielnej egzystencji. Wysokość uzależniona - jak 
w zasiłku okresowym - od dochodu na osobę w 
rodzinie. Kryterium dochodowe: 528,00 zł (od 1 
października 2018 r., wcześniej 514,00 zł). Zasiłek 
stały przysługuje tylko osobie, która posiada 
orzeczenie, nie całej rodzinie.

- wysokość świadczeń oraz liczba 
rodzin i dzieci w rodzinach objętych 
świadczeniami związanymi 
z rodzicielstwem (św. rodzinne, św. 

1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 1142 rodziny, 
1619 dzieci;
Wysokość świadczeń:
zasiłek – 95,00 zł, 124,00 zł, 135,00 zł
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wychowawcze) i alimentacyjnymi, dodatki:
- urodzenie dziecka – 1000,00 zł – 47 rodzin / dzieci
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie –22 
rodziny / 22 dzieci (254 świadczenia)
- samotne wychowywanie dziecka – 193 zł (nie więcej
niż 386 zł na wszystkie dzieci), 273 zł – dziecko 
niepełnosprawne (nie więcej niż 546 zł na wszystkie 
dzieci)- 67 rodzin / dzieci (795 świadczeń)
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 
95 zł–128 rodzin / dzieci (1539 świadczeń)
- kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego do 5 lat – 90 zł; 5 do 24 lat – 110 
zł – 94 rodziny / dzieci (1136 świadczeń)
- rozpoczęcie roku szkolnego – 100,00 zł – 1213 dzieci
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania- 69,00 zł, 113,00 zł – 103 
dzieci (1032 świadczenia)
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka – 1000,00 zł - 136 rodzin / dzieci
3. świadczenie rodzicielskie – 1000,00 zł miesięcznie 
przez 52 tygodnie - 53 rodziny/ dzieci
4. świadczenie wychowawcze – 500,00 zł na dziecko -
1429 rodzin / 1793 dzieci
5. „Dobry Start” – 300,00 zł jednorazowo - 2172 – 
liczba wypłaconych świadczeń (tzn. liczba 
uprawnionych dzieci)
6. świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł 
jednorazowo - 3 świadczenia (3 rodziny / 3 dzieci)
7. świadczenie z funduszu alimentacyjnego – w 
zależności od wysokości zasądzonych alimentów, nie 
więcej niż 500,00 zł na dziecko - 180 rodzin, 229 osób
uprawnionych (dzieci)

- liczba dzieci, którym przyznane 
zostało świadczenie w formie ciepłego
posiłku,

165 dzieci

- liczba rodzin i dzieci w rodzinach 
skierowanych do udzielenia pomocy 
rzeczowej (FEAD, świąteczna paczka),

106 rodzin, 203 dzieci 

Zadanie do realizacji:
Aktywizacja społeczna i zawodowa rodzin
Wskaźniki realizacji zadania:
- liczba osób/rodzin ze środowisk 
zagrożonych uzależnieniami, 
przemocą, motywowanych do 
podjęcia terapii,

19 rodzin, w których wychowuje się 21 dzieci, łącznie 
68 osób w rodzinach

- liczba rodzin z dziećmi objętych 
pracą socjalną,

11 rodzin

- formy działań aktywizujących i liczba
rodzin nimi objętych,

7 rodzin objętych aktywizacją zawodową
33 rodziny objętych aktywizacją społeczną

- liczba osób objętych kontraktem 37 osób w rodzinach
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socjalnym,
Zadanie do realizacji:
Zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie
Wskaźniki:
- liczba rodzin i dzieci w tych 
rodzinach, objętych działaniami 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
/ grup roboczych

76 rodzin, w tym 156 osób dorosłych, w rodzinach 
wychowuje się 73 dzieci;
powołano 49 grup roboczych, które odbyły 252 
spotkań

- liczba uruchomionych procedur 
„Niebieskie Karty”,

60

- liczba dzieci w rodzinach objętych 
procedurą „Niebieskie Karty”

73

Zadanie do realizacji:
Zapewnienie dostępu do lokali socjalnych i komunalnych rodzin zagrożonych eksmisją
Wskaźniki realizacji zadań:
- liczba rodzin, które otrzymały 
przydział lokalu socjalnego,

- 10 rodzin z dziećmi otrzymało mieszkanie socjalne

- liczba rodzin, które otrzymały 
przydział lokalu komunalnego,

- 28 rodzin z dziećmi otrzymało mieszkania 
komunalne

Zadanie do realizacji:
Zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej
Wskaźniki:
- liczba dzieci zabezpieczonych w 
pieczy zastępczej w związku z 
przemocą rodzinie,

- liczba dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej,

- liczba dzieci przebywających w 
pieczy zastępczej,

- wysokość środków fnansowych 
przeznaczonych na pobyt dzieci w 
pieczy zastępczej

1 w 2018 r.

9 w 2018 r.

44 (łącznie)

263 324,00 zł

Zadanie do realizacji
Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego
Wskaźniki
- liczba i rodzaj miejsc poradnictwa 
specjalistycznego,
- liczba osób/rodzin korzystających z 
usług specjalistów,
- formy przekazu informujące o 
miejscach pomocy

- 3 (OPS, Punkt Konsultacyjny, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna)
-

- bezpośrednio placówki oświatowe, strony 
internetowe szkół, OPS
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W ramach realizacji  Programu OPS wspiera również funkcjonowanie rodziny w sferze socjalno-
bytowej.  Według sprawozdań dotyczących realizacji  zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głuchołazach, ilość osób korzystających z pomocy fnansowej z roku na rok maleje. Wskaźniki
realizacji poszczególnych zadań Programu pokazują, iż w całym 2018 r. z różnych form pomocy
i wsparcia  skorzystało  łącznie  167  rodzin  z  dziećmi  (w  2017  r.  –  173  rodziny),  w  których
wychowywało  się  277  dzieci  (w  2017  r.  –  315).  Wszystkie  rodziny,mające  trudności
w zaspokajaniu potrzeb fnansowych,są na bieżąco monitorowane przez pracowników socjalnych
w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej według warunków określonych ustawą
o pomocy społecznej oraz wspierane w nabywaniu umiejętności maksymalnego wykorzystania
własnych  zasobów  i  możliwości.  Dzięki  realizacji  projektu  „Skuteczna  pomoc  społeczna  –
wdrożenie  usprawnień organizacyjnych w OPS w Głuchołazach”,  wyodrębniony został  Zespół
Pracy  Socjalnej,  którego zadaniem jest  między  innymi kompleksowa diagnoza sytuacji  rodzin
i praca  socjalna,  która  doprowadzi  do  sytuacji,  w której  rodziny  uniezależnią  się  od pomocy
społecznej.  Należy  przyznać,  iż  dużym  wsparciem  realizacji  tego  celu  jest  szeroki  wachlarz
świadczeń,  przysługujących  z  tytułu  rodzicielstwa,  częściowo  uniezależnionych  od  dochodu
rodziny (np. świadczenie rodzicielskie, świadczenie Dobry Start, świadczenie wychowawcze na
drugie  i  kolejne  dzieci),  ale  również  świadczenia  przyznawane  w przypadku  spełniania
określonych kryteriów dochodowych (np. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami).  Analizując
liczbę rodzin  korzystających z  pomocy fnansowej  OPS,  od kilku  lat  obserwuje  się  tendencję
spadkową,  np.  powyższe  dane  wskazują,  iż  z  zasiłków  okresowych,  celowych  i  celowych  na
żywność (bądź z posiłków) skorzystało w 2018 r.: 122, 125 i 146 rodzin z dziećmi, podczas gdy w
2017 r. odpowiednio: 137, 142 i 160 rodzin. OPS realizuje również zadania zlecone z zakresu
administracji  publicznej  dotyczące  przyznawania  i  wypłaty  świadczeń  związanych
z rodzicielstwem w związku z czym ma możliwość dostrzeżenia, iż również ilość tych świadczeń
maleje. Analizując te dane należy jednak zauważyć, iż o ile malejąca liczba świadczeń z pomocy
społecznej  wnika  ze  zmiany  statusu  materialnego  rodzin,  to  malejąca  liczba  świadczeń
związanych z rodzicielstwem wynika z malejącej liczby urodzeń.

Z danych OPS wynika jednak, że z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na różnego rodzaju
usługi,  w  tym  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze.  W  2018  r.
ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi skorzystało 22
rodziny (23 dzieci),  podczas gdy w 2017 r. tylko 10 rodzin. Specjalistyczne usługi opiekuńcze,
to „usługi  dostosowane  do  szczególnych  potrzeb  osób  wymagających  pomocy  w  formie
specjalistycznych  usług,  wynikających  z  rodzaju  ich  schorzenia  lub  niepełnosprawności,
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym”.

Kolejnym ważnym zadaniem w realizacji celu wspierania rodzin w sferze socjalno-bytowej jest
prowadzenie wobec klientów aktywizacji zawodowej. Działania na rzecz podjęcia zatrudnienia
przez członka rodziny prowadzone są przez pracowników socjalnych we współpracy z doradcami
z PUP w Nysie, ze spółdzielnią socjalną „Parasol” z Nysy, oraz ze Stowarzyszeniem Pracownia
Rozwoju  Osobistego.  Dzięki  tej  współpracy  klienci  kwalifkowani  są  m.in.  do  prac  społecznie
użytecznych, do reintegracji społecznej i zawodowej w ramach centrum integracji społecznej a
także do udziału  w kursach podnoszących kwalifkacje,  szkoleniach i  stażach,  co zwiększa ich
możliwości i szanse na rynku pracy. Należy również zwrócić uwagę, iż zmianom ulega sam rynek
pracy, wzrasta liczba ofert i maleje liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dlatego
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OPS podejmuje działania silnie ukierunkowane na motywowanie podopiecznych (również tych
długotrwale bezrobotnych) do podejmowanie wysiłków w celu aktywności zawodowej.

W ramach swoich działań wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
gmina  realizuje  zadania  m.in.  budowy  systemu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  (tzn.
tworzy Zespół Interdyscyplinarny składający się z przedstawicieli instytucji i służb wskazanych w
ustawie, mający na celu m.in. realizację procedury „Niebieska Karta” oraz pracę z rodzinami, w
których  dochodzi  do  przemocy).  Jednym  z  ważnych  elementów  systemu  jest  OPS  oraz
pracownicy socjalni, którzy z racji swoich uprawnień i kompetencji są obligatoryjnie powoływani
do grup roboczych, pracujących z konkretnymi rodzinami, w których wystąpiła przemoc. Według
danych OPS jako administratora Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 r. prowadzono pracę z 76
rodzinami w ramach procedury „Niebieska Karta”, w których łącznie wychowywało się 73 dzieci,
w samym 2018 r. wszczęto nowe procedury w 49 rodzinach. W rodzinach, w których dochodzi
przemocy  nieuniknione  jest  pojawienie  się  trudności  w wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych wobec dzieci, w związku z czym pracownicy socjalni zobligowani są prowadzić
pracę z rodziną.

Jednym z celów stawianych do osiągnięcia rodzinom w procesie dążenia do usamodzielnienia
jest  podjęcie  starań  o  otrzymanie  mieszkania  z  gminnych  zasobów mieszkań  komunalnych  i
socjalnych. Rodziny monitorowane są również i motywowane do ponoszenia regularnych opłat
związanych  z  wynajmem,  a  w  przypadku  posiadania  zaległości  (za  czynsz,  media),  do
podejmowania  działań  w  celu  spłaty  długów  i  zapobiegania  w  przyszłości  takim  sytuacjom
(podjęcie współpracy i uzgodnień z zarządcą w sprawie uregulowania długów, wnioskowanie o
dodatek mieszkaniowy, energetyczny).

Do  zadań  własnych  gminy  należy  również  współfnansowanie  pobytu  dziecka  w  rodzinie
zastępczej,  rodzinnym  domu  dziecka,  placówce  opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej
placówce  opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej  placówce  lub  interwencyjnym  ośrodku
preadopcyjnym. W 2018 r. w pieczy zastępczej umieszczonych zostało 9 dzieci z 7 rodzin (6  dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 3 dzieci w rodzinie zastępczej), a przebywało łącznie
44 dzieci. W związku z tym gmina poniosła wydatki w wysokości263 324,00 zł (174 479,00 zł –
współfnansowanie  pobytu  dzieci  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  88 845,00  zł
współfnansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych).

Cel 3 szczegółowy:
Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży

Zadania do realizacji:
Prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
Wskaźniki  realizacji zadania:
- liczba zorganizowanych programów proflaktycznych i edukacyjnych na rzecz dzieci 
i młodzieży,
- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach
PP Nr 1: projekt proflaktyczny w ramach akcji BANAN, warsztaty „proflaktyki logopedycznej” 
dla rodziców (2)
PP Nr 2: programy edukacyjne i proflaktyczne w 2018 r. prowadzone były w oparciu o 
„Program wychowawczy i proflaktyczny PP Nr 2 w Głuchołazach” – 195 dzieci rocznie.
PSP Nr 1:11 programów proflaktycznych i edukacyjnych. W programach wzięło udział ogółem 
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1366 osób (w niektóre programy, np. „Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na tropie” 
zaangażowani byli również rodzice uczniów).
PSP Nr 2 –w 2018 r. zrealizowano 6programów proflaktycznych i edukacyjnych. Programy w 
zależności od rekomendacji kierowane są do uczniów różnych klas, ogółem realizacja objęła 
wszystkich 280 uczniów szkoły.
PSP Nr 3 – w 2018r. szkoła zrealizowała 5 projektów proflaktycznych  i edukacyjnych. Z 
programów skorzystało łącznie około  420 uczniów.
PSP Bodzanów: 7 programów edukacyjnych i proflaktycznych W realizację programów i zajęć 
zaangażowane były całe klasy począwszy od 4 do 8, w niektórych programach uczestniczyli 
również rodzice.
PSP Stary Las – szkoła organizuje spotkania z policjantami oraz przeprowadza pogadanki i 
ankiety w zakresie proflaktyki i edukacji.
PSP Nowy Świętów -  szkoła realizuje programy proflaktyczne i edukacyjne w oparciu o 
szkolny program proflaktyczny, np. we współpracy z pielęgniarką szkolną (m. in. z zakresu 
proflaktyki zdrowia i higieny).
PSP Burgrabice – 6 programów proflaktycznych i edukacyjnych. W większości imprez udział 
brała pełna społeczność uczniowska szkoły , tj. 56 uczniów. 
PSP Biskupów – szkoła prowadziła zajęcia sportowe w ramach GPPiRPA (10 osób) oraz 1 
program proflaktyki zdrowia.
PSP Jarnołtówek – w 2018 r. szkoła zrealizowała 1 program proflaktyki uzależnień. 
Programem objętych było 42 uczniów.
PSP Gierałcice – w 2018 r. szkoła zrealizowała 1 programy proflaktyczny (49 uczniów i 20 
przedszkolaków) i1 projekt edukacyjny (49 uczniów, 50 rodziców).
PSP Charbielin – w 2018 r. zrealizowano programy proflaktyczne i edukacyjne w ramach 
szkolnego programu proflaktycznego, m.in.: warsztaty z dietetykiem (70 uczniów), programy 
promujące zdrowy tryb życia (ok. 30 / 40 uczniów), z zakresu proflaktyki uzależnień, ochrony 
przyrody i środowiska.
PSP Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica – 8 akcji edukacyjnych i proflaktycznych, 
m. in. na temat bezpieczeństwa, zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. 
Działania skierowane były do wszystkich uczniów, tj. 54 (uwzględniając grupy wiekowe, dla 
których są dedykowane). 
Publiczne Gimnazjum Nr 1 – programy edukacyjne i proflaktyczne (proflaktyka zdrowia, 
uzależnień). Zajęcia prowadzone dla uczniów oraz dla rodziców (łącznie 305 osób).
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Głuchołazach: 4 programy proflaktyczne i edukacyjne w roku 2018 (201 
uczniów). Proflaktyka i promocja zdrowia realizowana jest również na zajęciach 
wychowawczych zgodnie z programem wychowawczo-proflaktycznym szkoły.
Parafialny Zespół Caritas – świetlica środowiskowa – w 2018 r. przeprowadzono zajęcia z 
podopiecznymi z zakresu: proflaktyki zdrowia i higieny (3), proflaktyki uzależnień od używek 
(3), proflaktyki uzależnień od gier komputerowych i mediów społecznościowych (3). W 
każdych zajęciach brało udział średnio 24 osoby – podopieczni świetlicy.
GŚS przy PKPS w Głuchołazach –w 2018 r. zrealizowano 13 programów proflaktycznych i 
edukacyjnych, w każdym z nich brało udział 30 uczestników.
Zadanie do realizacji: 
Prowadzenie miejsc opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży w tym placówek 
socjoterapeutycznych
Wskaźniki realizacji zadania:
- liczba placówek wsparcia dziennego
i liczba miejsc w tych placówkach,

2 placówki, każda po 30 miejsc (Świetlica 
środowiskowa prowadzona przez Parafalny Zespół 
Caritas, Gminna  Świetlica Socjoterapeutyczna przy 
PKPS w Głuchołazach)

- liczba dzieci i młodzieży 60 dzieci
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uczęszczających do placówek 
wsparcia dziennego,
- liczba dzieci objętych socjoterapią 30
Zadanie do realizacji:
Wsparcie materialne dzieci i młodzieży w postaci stypendiów, w celu zapewnienia realizacji 
potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży
Wskaźniki realizacji zadania:
- liczba dzieci i młodzieży 
otrzymujących stypendia szkolne 
(socjalne),

- kwota wypłaconych świadczeń

237 uczniów

135 714,89 zł

Zadanie do realizacji:
Organizowanie bezpłatnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Wskaźniki realizacji zadania:
- liczba i rodzaje form wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży,
- liczba dzieci korzystających z 
organizowanych form wypoczynku

Akcja zimowa (GŚS) – 30 dzieci;
Akcja letnia (GŚS) – 30 dzieci;
Letnia kolonia proflaktyczna (GŚS) – 13 dzieci;
zimowisko (ŚS) – 30 dzieci;
półkolonia (ŚS) – 30 dzieci;
kolonia (ŚS) – 10 dzieci;
Kolonie letnie organizowane przez kuratorium oświaty
w Opolu – 9 dzieci;
Kolonie letnie – Wakacje z Muszkieterami – 5 dzieci; 
Kolonie letnie „Czerwony Kozioł” – ZHP Opole – 4 
dzieci.

Zadanie do realizacji:
Zapewnienie wsparcia specjalistycznego dla dzieci i młodzieży (psycholog, pedagog, 
terapeuta rodzinny)
Wskaźniki realizacji zadania:
- liczba specjalistów pracujących na 
rzecz dzieci i młodzieży

- liczba dzieci i młodzieży objętych 
wsparciem przez poszczególnych 
specjalistów

Punkt Konsultacyjny – 1 specjalista

Punkt Konsultacyjny – 21 porad psychologicznych dla 
dzieci

„Zapobieganie  niedostosowaniu  społecznemu  dzieci  i  młodzieży” realizowane  jest  przede
wszystkim przez placówki oświatowe,ponieważ to one mają w swoich  statutach zawarte szkolne
programy proflaktyczne oraz przez placówki wsparcia dziennego, gdyż są one częścią gminnego
systemu  opieki  nad  dzieckiem  i  prowadzenie  działań  proflaktycznych  jest  jednym  z  ich
obowiązkowych zadań. Jak wynika z danych przekazanych przez placówki, w 2018 r. w gminie
podjętych zostało około 100 inicjatyw o charakterze proflaktycznym i edukacyjnym, które mają
ogromny  wpływ  na  podniesienie  świadomości  wśród  dzieci  i  młodzieży  na  temat  zagrożeń
i uzależnień współczesnego świata.

W ramach realizacji  zadnia własnego z  zakresu wspierania rodziny,  gmina Głuchołazy tworzy
i rozwija system opieki nad dzieckiem, m.in. prowadząc 2 placówki wsparcia dziennego (świetlicę
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środowiskową i socjoterapeutyczną),  z których każda oferuje 30 miejsc dla dzieci i  młodzieży.
Działalność  placówek skierowana jest  przede wszystkim do dzieci  z  rodzin,  które  przeżywają
trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.  Zajęcia  opiekuńcze
i specjalistyczne prowadzone w jednostkach mają między  innymi na celu wzrost  kompetencji
społecznych dzieci pozostających pod ich opieką. W ramach systemu zapewniane jest również
wsparcie  specjalistyczne,  w  tym  celu  szkoły  i  świetlice  współpracują  m.in.  z:  kuratorami
zawodowymi  i  społecznymi,  OPS,  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną,  sądem  rodzinnym
w Prudniku,  policją,  GKRPA,  PCPR  w Nysie,  ZOZ  i  NZOZ  w Głuchołazach,  Urzędem  Miejskim
i Wydziałem  Oświaty,  Zespołem  Interdyscyplinarnym,  SAPRA  w  Prudniku,  strażą  pożarną.
Placówki  współpracują  też  między  sobą,  szczególnie  w  przypadkach  dzieci  będących
podopiecznymi  świetlic  (socjoterapeutycznej  bądź  środowiskowej),  szkoły  prowadzą
bezpośrednią współpracę ze świetlicami.

W  celu  wspierania  uczniów  z  rodzin  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej,  gmina
udziela również pomocy w formie stypendiów socjalnych, co ma wpływ na realizację potrzeb
edukacyjnych dzieci.

Cel 4 szczegółowy
Rozwijanie systemu wsparcia rodziny

Zadania do realizacji
Rozwijanie systemu asystentury rodzinnej
Wskaźniki realizacji zadania
- liczba rodzin objętych usługą 
asystenta,

- liczba dzieci w rodzinach objętych 
wsparciem asystenta,

- liczba rodzin, w których zakończono 
realizację usługi asystenta, ze 
szczególnym wskazaniem na 
zrealizowanie stawianych w planie 
pomocy celów,

- liczba rodzin/osób objętych 
wsparciem asystenta rodziny w ramach 
ustawy „Za życiem”,

- liczba rodzin i dzieci z tych rodzin 
umieszczonych w pieczy zastępczej,

- liczba rodzin i liczba dzieci z tych 
rodzin, które powróciły z pieczy 
zastępczej do rodziny naturalnej

15

37

5

0

7 rodzin, 9 dzieci

0

Zadanie do realizacji
Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, zwłaszcza 
psychologicznego, pedagogicznego i prawnego
Wskaźniki realizacji zadania
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- liczba rodzin/osób, które skorzystały z 
poradnictwa specjalistycznego

W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 
111 porad 64 osobom.

Zadanie do realizacji:
Rozwijanie systemu wsparcia rodzin poprzez promowanie usług rodzin 
wspierających
Wskaźniki realizacji zadania:
- liczba działań podjętych na rzecz 
rozpowszechniania idei rodzin 
wspierających,

- liczba rodzin wspierających i 
wspieranych współpracujących na 
terenie gminy

- pozyskiwanie rodzin wspierających w 
ramach pracy socjalnej, informacje na 
stronie internetowej OPS, ciągły nabór 
chętnych rodzin

1 rodzina wspierająca

Zadanie do realizacji:
Prowadzenie warsztatów i innych form pracy grupowej, zwiększających 
kompetencje wychowawcze rodziców/ opiekunów.
Wskaźniki realizacji zadnia:
- liczba rodzin, którym udzielono 
wsparcia w formie rodziny wspierającej

1 rodzina wspierana

Zadanie do realizacji:
Rozwijanie obszaru pracy socjalnej realizowanej przez pracowników socjalnych 
w środowiskach, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze, ze 
szczególnym uwzględnieniem środowisk nie korzystających z pomocy asystenta 
rodziny
Wskaźniki realizacji zadania:
- liczba rodzin objętych pracą socjalną 
świadczoną przez pracowników 
socjalnych

167 rodzin objętych pracą socjalną
10 rodzin objętych pracą socjalną 
„pogłębioną”

Zadanie do realizacji:
Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
Wskaźniki realizacji zadnia:
- liczba rodzin objętych usługami 
opiekuńczymi oraz specjalistycznym 
usługami opiekuńczymi

22 rodziny

„Rozwijanie  systemu  wsparcia  rodziny”  jest  jednym  z  zadań  własnych  gminy  w  zakresie
wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej.   W  ramach  tego  zadania  gmina  Głuchołazy
zapewnia rodzinom przeżywającym trudności wsparcia w pomocy asystenta rodziny. W 2018 r.
OPS  zatrudniał  1  asystenta  rodziny,  który  prowadził  pracę  15  rodzinami.  Najczęstszymi
problemami  w  rodzinach,  z  którymi  współpracuje  asystent,  są  uzależnienia  (alkohol,  coraz
częściej pojawiające się narkotyki) i wiążące się z tym trudności w wypełnianiu przez rodziców /
opiekunów  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,  ale  również  niskie  kompetencje  w  zakresie
wypełniania  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych  i  mały  potencjał  do  podwyższenia  tych
umiejętności.  Asystent  zobowiązany  jest  także  do  prowadzenia  współpracy  z  rodzinami,
z których dzieci  zostały umieszczone w pieczy zastępczej  i  prowadzi  ją  w każdym przypadku,
w którym  rodzina  chce  podjąć  współpracę.  Umieszczenie  dziecka  w  pieczy  zastępczej  jest
ostatecznością  w  sytuacji,  kiedy  rodziny  wykazują  się  skrajnym  brakiem  realizacji  funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.  Dochodzi  do  tego  najczęściej  w  przypadku  rodzin,  w  których
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występuje uzależnienie, a rodzina nie jest w stanie współpracować z odpowiednimi służbami,
w celu  zapobieżenia  konieczności  ograniczenia  praw  rodzicielskich.  Decyzję  o  umieszczeniu
dziecka  w  pieczy  zastępczej  podejmuje  sąd  rodzinny.  W  2018  r.  w  pieczy  zastępczej
umieszczonych zostało 9 dzieci z 7 rodzin.

Wsparciem w pracy asystenta rodziny oraz kolejnym elementem systemu wsparcia rodziny jest
rodzina  wspierająca.  Zadaniem  rodziny  wspierającej  jest  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. W 2018 r. OPS
realizował  1 umowę z  rodziną  pełniącą funkcję rodziny  wspierającej.  Wsparciem objęta była
1 rodzina zamieszkująca na terenie gminy.

W  celu  zapewnienia  dostępu  do  poradnictwa  specjalistycznego,  zwłaszcza  psychologicznego,
pedagogicznego i  prawnego w strukturach gminnego systemu wsparcia  rodziny  działa  Punkt
Konsultacyjny. 

W ramach ustawowego obowiązku pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa OPS rozwija obszar
pracy socjalnej w tych środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin nie korzystających
z pomocy  asystenta  rodziny.  Dzięki  wdrażaniu  projektu  usprawnień  organizacyjnych  w  OPS
w Głuchołazach,  wśród  pracowników  zajmujących  się  problematyką  pomocy  społecznej
utworzono  zespoły,  specjalizujące  się  zarówno  w  rodzajach  świadczonej  pomocy  (pomoc
fnansowa  lub  inna  związana  z  postępowaniem  administracyjnym,  pomoc  usługowa,  praca
socjalna),  jak  i  w  grupach  benefcjentów,  którym  udzielane  jest  wsparcie.  W  ramach
prowadzonej  pracy  socjalnej,  monitoringiem  sytuacji  socjalno-bytowej  objęte  są  wszystkie
rodziny  korzystające  z  pomocy  społecznej  (167  rodzin,  które  złożyły  w  2018  r.  wniosek
o przyznanie pomocy). Dodatkowo 10 rodzin objętych zostało tzw. „pogłębioną pracą socjalną”,
prowadzoną przez pracowników Zespołu Pracy Socjalnej, stricte mającą na celu wsparcie rodziny
w rozwiązaniu problemów, które utrudniają dążenie do usamodzielnienia i uniezależnienie się od
systemu  pomocy  społecznej.  Pracownicy  socjalni  zobligowani  są  również  do  prowadzenia
monitoring  sytuacji  dzieci  z  rodzin  zagrożonych  kryzysem  lub  przeżywających  trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Cel 5 szczegółowy
Wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny

Zadania do realizacji:

Szkolenie  osób  zajmujących  się  pomocą  dzieciom  dotkniętym  problemem
alkoholowym, narkotykowym oraz przemocą domową

Wskaźniki realizacji zadań:
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- liczba szkoleń

- ilość uczestników szkolenia

- 1 szkolenie – 30 godzin

- 4 pracowników socjalnych

Zadania do realizacji

Wspieranie  osób  profesjonalnie  zajmujących  się  pomaganiem,  poprzez
podnoszenie  kwalifikacji  w  zakresie  pracy  z  rodziną  oraz  udział
w superwizjach zewnętrznych

Wskaźniki realizacji zadania

- liczba szkoleń

- liczba uczestników

- liczba superwizji

5 szkoleń

35 osobób (kadra OPS)

12 spotkań; 96 godzin

„Wspieranie  kadr  zajmujących  się  pomocą  na  rzecz  rodziny”  polega  przede  wszystkim
na tworzeniu  możliwości  podnoszenia  umiejętności  asystentowi  rodziny  oraz  pracownikom
socjalnym w zakresie pracy z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.  OPS w Głuchołazach  realizuje  to  zadanie  umożliwiając  pracownikom udział
w kursach,  szkoleniach,  superwizjach.  W  związku  z  realizacją  projektu  „Skuteczna  pomoc
społeczna”  w 2018  r.  sam  OPS  zorganizował  5  szkoleń  dla  swoich  pracowników.  W ramach
projektu  przez  cały  rok  prowadzona  była  również  superwizja  pracy  socjalnej  (spotkania
z superwizorem odbywały się raz w miesiącu). Ponadto ośrodek korzysta z oferty szkoleń, jaką
w ramach realizowanych projektów unijnych oferują m.in. ROPS w Opolu (m.in. szkolenia pn.
„Prawo – w praktyce – procedura odbierania dziecka z rodziny”, „Regulacje prawne w zakresie
wspierania  rodziny  i  systemu  wspierania  pieczy  zastępczej”),  OIK  w  Prudniku  (Studium
umiejętności społecznych i interwencji kryzysowej w ramach procedury „Niebieskie Karty” - 30 godzin),
PCPR  w  Nysie  (spotkanie  dyrektorów  i  kierowników  OPS,  PCPR,  placówek  opiekuńczo-
wychowawczych z sędzią sądu rodzinnego oraz  kuratorem okręgowym w celu wypracowania
wspólnych procedur postępowania w sprawach związanych z realizacją ustaw: kodeks rodzinny
i opiekuńczy, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
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IV Wykaz podmiotów
Sprawozdanie  opracowano  m.in.  na  podstawie  informacji  udzielonych  przez  placówki
oświatowe, organizacje pozarządowe, poszczególne wydziały UM w Głuchołazach, GKTBS:

1. Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
2. Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna przy PKPS w Głuchołazach
4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
5. Parafa  Rzymsko-Katolicka  p.w.  św.  Wawrzyńca  Parafalny  Zespół  Caritas  –  Świetlica

środowiskowa
6. Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie
8. Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 1
9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
10. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
11. Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Stowarzyszenia  Edukacyjnego  „Przyjazna  Szkoła”

w Gierałcicach
12. Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Stowarzyszenia  Edukacyjnego  „Uśmiech  Dziecka”

w Charbielinie
13. Publiczna Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice
14. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek
15. Publiczna Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów,

Sucha Kamienica
16. Publiczna Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las
17. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie
18. Publiczna Szkoła Podstawowa  w Bodzanowie
19. Publiczne Gimnazjum Nr 1
20. Publiczne Przedszkole Nr 1
21. Publiczne Przedszkole Nr 2
22. Urząd Miejski – Wydział Organizacyjno-Administracyjny
23. Urząd Miejski – Wydział Oświaty
24. Urząd Miejski – Wydział Planowania Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej
25. Zespół Szkół w Głuchołazach
26. Żłobek Miejski w Głuchołazach
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V PODSUMOWANIE

Gminny  Program  Wspierania  Rodziny  na  lata  2018–2020  ma  na  celu  wyznaczenie  takich
kierunków działań dla instytucji,  placówek iorganizacji,  działających w obszarach działania na
rzecz  rodziny  i   pomocy  rodzinie,  które  pozwolą  na  tworzenie  spójnego  systemu  jednostek
sektora publicznego oraz pozarządowego.

Analiza  podejmowanych  działań  wskazuje,  że  podmioty  realizujące  cele  izadania  określone
w Programiedokładają  wszelkich  starań,  by  oferta  wspierania  rodzin  była  szeroko  dostępna
i dopasowanado  ich  potrzeb.  Niemniej  ważne  są  również  wszelkiego  rodzaju  działania
proflaktyczne,  bogata  oferta  działań  promujących  wartości  rodzinne  i  wspólne  spędzanie
wolnego  czasu,  a  także  zajęcia  umożliwiające  dzieciom  i  młodzieży  rozwijanie  pasji
i zainteresowań.

Gmina ma obowiązek corocznego przedkładania radzie miejskiej sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawiania potrzeb związanych z realizacją zadań.

Podsumowując  realizację  zadań  w  zakresie  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej
w 2018 r. należy stwierdzić, że gmina Głuchołazy:

1. realizuje ustawowy obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów
wspierania  rodziny  (uchwałą  nr XLII/429/18Rady  Miejskiej  wGłuchołazach  z  dnia  25
kwietnia 2018 r. przyjęto Program wspierania rodziny na lata 2018-2020);

2. tworzy możliwości podnoszenia kwalifkacji przez asystentów rodziny – w 2018 r. OPS
organizował szkolenia wewnętrzne oraz delegował pracowników (również pracowników
socjalnych,  którzy  współtworzą  gminny  system  wspierania  rodziny)  na  szkolenia
podnoszące kwalifkacje, kompetencje i umiejętności osób pracujących z rodzinami;

3. poprzez  współpracę  OPS  z  innymi  jednostkami  samorządowymi,  placówkami
oświatowymi,  opiekuńczymi,  organizacjami  pozarządowymi,  sądem  rodzinnym,
kuratorami  itd.  Tworzy  i  rozwija  system  opieki  nad  dzieckiem  oraz  prowadzi  pracę
z rodziną  przeżywającą  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych
(m.in. zapewnia wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego
poradnictwa,  tworzy  warunki  do  działania  rodzin  wspierających,  prowadzi  placówki
wsparcia dziennego i zapewnia w nich miejsca dla dzieci);

4. fnansuje  podnoszenie  kwalifkacji  przez  asystenta  rodziny,  ale  również  innych
pracowników systemu wspierania rodziny (pracowników socjalnych);

5. współfnansuje pobyt dzieci  w pieczy zastępczej,  rodzinnym domu dziecka, placówce-
opiekuńczo wychowawczej;

6. sporządza  sprawozdania  rzeczowo-fnansowe  z  zakresu  wspierania  rodziny  oraz
przekazuje je właściwemu wojewodzie (kwartalne sprawozdania fnansowe z realizacji
zadań);

7. prowadzi monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywającym
trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczej  (asystent  prowadzi
monitoring  rodziny  po  zakończeniu  z  nią  współpracy,  monitoring  jest  również
prowadzony przez pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej).

Potrzeby:

1. Dalsze  prowadzenie  pracy  z  rodzinami  w  środowiskach,  w  których  pojawiają  się
trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,  ze  szczególnym
położeniem nacisku na utrzymanie dzieci w ich środowisku rodzinnym.

2. Intensywna  praca  z  rodzinami  biologicznymi,  mająca  na  celu  powrót  dzieci  z  pieczy
zastępczej do środowiska rodzinnego.
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3. Podnoszenie kwalifkacji  przez asystenta rodziny poprzez uczestnictwo w warsztatach,
kursach, szkoleniach, projektach.

4. Podnoszenie kwalifkacji przez osoby prowadzące pracę z rodziną w celu doskonalenia
i profesjonalizacji ich działań.

5. Dalsza  współpraca  OPS  z  instytucjami,  podmiotami  i  organizacjami  pozarządowymi
działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

6. Dalszy  rozwój  i  profesjonalizacja  systemu  wsparcia  rodzin  (m.in.  wypracowywanie
wspólnych  procedur  postępowania,  dbanie  o  wysoki  profesjonalizm,  budowanie
zaufania).

7. Dalsze prowadzenie przez placówki oświatowe, instytucje kultury i sportu, organizacje
pozarządowe,  działań  ukierunkowanych  na  promowanie  rodziny,  propagowanie  idei
wspólnego  spędzania  wolnego  czasu,  inwestowanie  w  rozwój  potencjałów
i zainteresowań dzieci i młodzieży.

8. Dalsza rozbudowa infrastruktury sprzyjającej rodzinom oraz wdrażanie i dalsza realizacja
programów gminnych na rzecz rodzin.

Wyk. Katarzyna Krzętowska-Zapała
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