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Wstęp 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z  2013r. Nr 135)  porządkuje i reguluje kwestie 

związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy. Nowy system ma za 

zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w konsekwencji                       

w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Pomoc dotyczyć ma 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. 

 

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. 
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ZADANIA GMINY  

Na gminy nałożone zostały zadania nowe, dotychczas w ustawodawstwie nie 

ujmowane.  

Do zadań własnych gminy należy: 

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

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia    

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji  

opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny  oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa; 

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

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

dzieci; 

4. finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2     

ustawy,  ponoszonych przez rodziny wspierające; 

        5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,  

        placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej  

         lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

       6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz  

        przekazywanie ich właściwemu wojewodzie; 

7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub   

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej    

zamieszkałego na terenie gminy; 
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8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległości z tytułu 

nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach opracował projekt Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014, który został przyjęty  Uchwałą Rady 

Miejskiej w Głuchołazach Nr XVII/187/12  z dnia 29 lutego 2012r.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie został zatrudniony asystent rodziny, ze względu 

na brak etatu.  W okresie od listopada do grudnia 2012r. w ramach robót publicznych  

zatrudnione zostały dwie osoby, którym powierzono obowiązki asystenta rodziny. 

Działaniami asystenta objętych zostało   16 rodzin z terenu Gminy Głuchołaz. Asystenci nie 

korzystali ze szkoleń. Warto zaznaczyć, iż na terenie gminy działają dwie świetlice tj. 

placówki wsparcia dziennego, do których uczęszczało w 2012r. - 62 dzieci. Ponadto na 

terenie gminy nie szkolono rodzin wspierających oraz nie podpisano ani jednej umowy. 

W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W 2012r.  

WYZNACZONO NASTĘPUJĄCE CELE: 

Cel strategiczny 1 - Budowa systemu pomocowego i wzmocnienie rodziny 

wymagającej pomocy. 

• Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny przez  objęcie 

dzieci dożywianiem. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dożywianie w ramach wieloletniego programu 

rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poprzez finansowanie dzieciom posiłków 

w stołówkach szkolnych oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. 

Nieodpłatne dożywianie przyznawane jest osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie 

przekracza 150% kryterium dochodowego. Przyznano pomoc w formie posiłków dla  273 dzieci.  

• Objęcie dożywianiem osób dorosłych  

 Ośrodek Pomocy Społecznej pomocą w zakresie dożywiania obejmował  osoby dorosłe, 

w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.   Jego 

realizacja odbywała się najczęściej w formie posiłków w jadłodajni prowadzonej przez Polski 
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Komitet Pomocy Społecznej oraz w postaci zasiłków celowych przeznaczonych na zakup 

żywności. 

 

• Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom  
 

 Ośrodek Pomocy Społecznej, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy              

społecznej, udziela rodzinom wsparcia finansowego realizowanego w formach pieniężnych 

oraz niepieniężnych. Pomoc udzielana jest ze względu na trudną sytuację życiową, przy 

spełnieniu ustawowego kryterium dochodowego, które w 2012 r. wynosiło dla osoby samotnie 

gospodarującej 542,00 zł i dla osoby w rodzinie 456,00 zł. W realizacji zadań Ośrodek 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi:  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej               

w zakresie udostępniania używanej odzieży oraz zaopatrzenia w artykuły spożywcze. Ponadto 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swoich działań zapewnia specjalistyczną pomoc 

i opiekę w formie świadczonych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych. W  ramach 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie na rzecz osób bezrobotnych i w celu 

poprawy sytuacji finansowej osób  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 2012r. skierował do  wykonywania prac społecznie użytecznych 50 

osób.  

 

• Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie. 

 

W 2011r powołano Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. W skład Zespołu weszli przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań 

wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:  Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu  

Policji, Sądu Rejonowego,  Szpitala Specjalistycznego MSW, przedstawiciele placówek 

oświatowych.  

Zgodnie z przepisami w przypadku podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie 

zakładana jest Niebieska Karta, która wysyłana jest do Przewodniczącej Zespołu 

Interdyscyplinarnego. W 2012 roku łącznie do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło                

57 Niebieskich Kart ( dot. 54 rodzin).  
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Cel strategiczny 2 - Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających 

interwencji oraz rozwiązanie już istniejących. 

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej  systematyczne monitorowali 

rodziny zagrożone kryzysem.  Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi stałą współpracę,                         

w szczególności ze szkołami, Komisariatem Policji, Powiatowym Urzędem Pracy, w zakresie 

monitoringu wspólnych klientów poprzez spotkania, wymianę informacji, opracowywanie 

procedur oraz udział w szkoleniach. Ponadto wydrukowano i rozdawano ulotki informacyjne 

oraz rozpropagowano plakaty. Utworzono również ulotki własne dotyczące zainteresowania 

się sytuacją osób starszych. Ulotki rozdawano między innymi w sołectwach i szkołach.  

 

Cel strategiczny 3 - Podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach  ustawicznie doskonali umiejętności 

zawodowe pracowników socjalnych, poprzez udział w szkoleniach i innych formach 

edukacyjnych. Ze szkoleń korzystały również osoby będące członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Szkolenia  organizowane były między innymi przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

WSPIERANIE RODZINY I PRACA Z RODZIN Ą 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji.  

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

zapewniane jest wsparcie, które polega w szczególności na: 

• analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

• wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

• rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

• podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

• pomocy w integracji rodziny; 
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• przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

• dążeniu do reintegracji rodziny. 

 Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

1. pracy z rodziną; 

2. pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

 Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,  

  z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.  

Praca z rodziną zgodnie z ustawą ma być prowadzona bezpłatnie w formie: 

• konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

• terapii i mediacji; 

• usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 

• pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

• organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń 

oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami  

samopomocowymi". 

  Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka  

poza rodziną. 

 W ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych 

Zachowań „Razem Bezpieczniej” na terenie Gminy Głuchołazy prowadzony był Punkt 

Konsultacyjny. Punkt świadczy usługi:  

• prawne 

• psychologiczne 

• socjalne 

• pedagogiczne 

• interwencyjne 

W ramach pomocy dla rodzin z dziećmi, Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi,    

w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Na terenie Gminy brak jest zorganizowanych 
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spotkań dla rodzin w ramach „grup wsparcia” lub „grup samopomocowych”. Nie były 

prowadzone działania dotyczące terapii i mediacji rodzinnej. 

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania: 

  1)   instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny; 

  2)   placówek wsparcia dziennego; 

  3)   rodzin wspierających. 

W Gminie Głuchołazy istnieje szereg instytucji działających na rzecz wspierania dzieci, 

młodzieży i rodzin. Wśród nich należy wymienić: szkoły, przedszkola, Ośrodek  Pomocy 

Społecznej,  Komisariat Policji,  Straż Miejską, Poradnie  Psychologiczno - Pedagogiczną, 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury, placówki służby zdrowia,  kluby 

sportowe, świetlica socjoterapeutyczna i organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się 

pomocą dziecku i rodzinie. 

Poniższa tabela przedstawia instytucje, które mogą mieć największy wpływ na poprawę 

sytuacji  dziecka i rodziny: 

 

Lp. Nazwa placówki Adres Liczba 
dzieci 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
K. K. Baczyńskiego w Głuchołazach 

Świetlica szkolna 

ul. M. C. Skłodowskiej 9       
48 - 340 Głuchołazy 

 

386 

60 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Józefa Wybickiego w Głuchołazach 

Świetlica szkolna 

Aleja Jana Pawła II 9            
48 - 340 Głuchołazy 

 

284 

50 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 
w Biskupowie 

Przedszkole 

Biskupów 76                         
48 - 340 Głuchołazy 

 

30 

 

21 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki  

w Bodzanowie 

Przedszkole 

Bodzanów 83                         
48 - 340 Głuchołazy 

 

62 

 

64 
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5. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Edukacyjnego 
''UŚMIECH DZIECKA'' 
w Charbielinie 

Przedszkole 

Charbielin 26                       
48-340 Głuchołazy 

 

45 

 

28 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Edukacyjnego 
''Przyjazna Szkoła'' w Gierałcicach 

Przedszkole 

Gierałcice 154                       
48 - 340 Głuchołazy 

 

44 

 

35 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Nowym Świętowie 

Przedszkole 

Nowy Świętów 65                  
48 - 330 Nowy Świętów  

 

62 

44 

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

Przedszkole  

Polski Świętów 74a               
48 - 330 Nowy Świętów 

 

54 

 

18 

9. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji '' 
Nasza Szkoła'' w Sławniowicach 

Przedszkole 

Sławniowice 56                     
48 - 340 Głuchołazy 

 

30 

 

17 

10. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Burgrabice 

Przedszkole 

Burgrabice 140                      
48 – 340Głuchołazy 

 

42 

 

25 

11. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
w Jarnołtówku 

Gimnazjum 

Przedszkole 

Jarnołtówek 109                    
48 - 267 Jarnołtówek 

 

48 

 

33 

25 

12. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
w Starym Lesie 

Przedszkole 

Stary Las 56a                        
48 - 340 Głuchołazy 

 

40 

 

29 

13. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. 
Powstańców Śląskich                       
w Głuchołazach 

ul. Kraszewskiego 30            
48 - 340 Głuchołazy 

266 
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14. Publiczne Gimnazjum Nr 2             
w Głuchołazach 

ul. Słowackiego 1                  
48 - 340 Głuchołazy 

372 

15. Zespół Szkół 

 

Konradów - Kol. Kaszubska 2 
48 - 340 Głuchołazy 

184 

16. Liceum Ogólnokształcące im. 
Bolesława Chrobrego                       
w Głuchołazach 

ul. Bohaterów Warszawy 10  
48 - 340 Głuchołazy 

228 

17. Państwowa Szkoła Muzyczna im. J. 
Hellera w Głuchołazach 

ul. Bohaterów Warszawy 2    
48 - 340 Głuchołazy 

106 

18. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Bajka 
w Głuchołazach 

ul. M. C. Skłodowskiej 4      
48 - 340 Głuchołazy 

151 

19. Publiczne Przedszkole Nr 2             
w Głuchołazach i Odział                  
w Konradowie 

ul. Powstańców Śląskich 1     
48 - 340 Głuchołazy 

220 

20. Żłobek Miejski                                 
w Głuchołazach 

Aleja Jana Pawła II 24           
48 - 340 Głuchołazy 

53 

21. Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”  

w Głuchołazach 

ul. Bohaterów Warszawy 9   
48 - 340 Głuchołazy 

39 

22. Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas 
Diecezji Opolskiej w Głuchołazach 

ul. Andersa 74                         
48 - 340 Głuchołazy 

 

25 

23. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna 
w Głuchołazach 

Aleja Jana Pawła II 24          
48 - 340 Głuchołazy 

40 

25. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza                    
w Głuchołazach 

ul. Kościelna 4                       
48 - 340 Głuchołazy 

22 

26. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy 

Ul. Rynek 12                            
48 – 340 Głuchołazy 

- 

27. Wydział Spraw Społecznych 
w Głuchołazach 

Aleja Jana Pawła II 24          
48 – 340 Głuchołazy 

- 

28. Urząd Miejski                                      
w Głuchołazach 

Ul. Rynek 15                          
48 – 340 Głuchołazy 

- 

29. Sąd Rejonowy                                      
w Prudniku 

Ul. Kościuszki 5                     
48 – 200 Prudnik  

- 
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30. Państwowe Ognisko Artystyczne 
w Głuchołazach 

ul. Rynek 8                            
48 - 340 Głuchołazy 

147 

31. Ośrodek Pomocy Społecznej               
w Głuchołazach 

Al. Jana Pawła II 14              
48 - 340 Głuchołazy 

- 

32. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji   
w Głuchołazach  

ul. Skłodowskiej 32               
48 - 340 Głuchołazy 

 

- 

33. Centrum Kultury                                  
w Głuchołazach 

ul. Bohaterów Warszawy 7    
48 - 340 Głuchołazy 

 

- 

               Tabela nr 1.  Instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny na terenie gminy Głuchołazy.  Źródło: opracowanie własne. .      

 

Placówka wsparcia dziennego 

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem 

w placówce wsparcia dziennego. Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, 

któremu gmina zleciła realizację tego zadania lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta. 

Jednocześnie należy pamiętać, iż placówka wsparcia dziennego jest jednostką organizacyjną 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, 

a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce 

wsparcia dziennego jest nieodpłatny. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest 

dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd. 

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: 

• opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; 

• specjalistycznej; 

• pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: 

• opiekę i wychowanie; 



11 

 

• pomoc w nauce; 

• organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

Na terenie naszej gminy działają  dwie placówki wsparcia dziennego;  Gminna Świetlica 

Socjoterapeutyczna oraz Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza. Celem świetlic jest 

zapewnienie dzieciom opieki dziennej; tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc             

w nauce; możliwość kompensacji traumatycznych doświadczeń; realizacja oddziaływań 

profilaktycznych; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych, organizowanie czasu 

wolnego, dożywianie. Dzieci  mogą również brać udział w różnego rodzaju zajęciach: 

socjoterapeutycznych, profilaktycznych, interpersonalnych, ogólnorozwojowych                           

( plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych). 

               Rodzina wspierająca  

  W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. 

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej 

trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Pełnienie funkcji rodziny 

wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.  

W 2012r. na terenie gminy Głuchołazy nie  było rodzin wspierających i nie zawarto umów.   

Asystent rodziny 

W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik 

socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych                    

w ustawie. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po dokonaniu analizy sytuacji 

rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.   

  Rola asystenta rodziny polega na wzmożonej pracy z rodziną w celu niwelowania jej 

słabych punktów, nauczeniu jej zachowań, czynności- niejednokrotnie podstawowych- tak, 
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aby możliwe było zbudowanie bądź odbudowanie normalnego funkcjonowania rodziny, 

a pozostawienie w niej dziecka nie zagrażało jego rozwojowi.  

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu 

wskazanym przez rodzinę. 

 Do zadań asystenta rodziny należało w szczególności: 

• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;  

• opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy  

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy 

dziecku  umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu  

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                     

z dziećmi; 

• wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej; 

• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu  

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych; 

• udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach  

psychoedukacyjnych; 

• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,                         

i  przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1; 
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• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

• sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi  

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi 

się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w 

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi 

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 

Do realizacji zadań z wynikających z ustawy został upoważniony Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej, jednak zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej wskazane jest utworzenie zespołu do spraw asysty rodzinnej. Ze względu na 

braki kadrowe komórka taka nie powstała w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

FORMY PIECZY ZAST ĘPCZEJ 

1.Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

      1)   rodzina zastępcza: 

                 a)  spokrewniona, tworzona przez małżonków lub osoby, niepozostające w związku  

                małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy  

                zastępczej, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; 

                 b)  niezawodowa, tworzona przez małżonków lub osoby, niepozostające w związku  

                małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy  

                zastępczej, niebędącymi wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; 

                 c)  zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa  

               specjalistyczna; tworzona przez małżonków lub osoby, niepozostające w związku  

                małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy  

                zastępczej, niebędącymi wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; 
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          2)   rodzinny dom dziecka. 

 Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę  

 i wychowanie, w szczególności: 

• traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 

• zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

• zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 

• zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 

• zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 

• zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne 

dziecka; 

• umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi 

inaczej. 

 Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem 

adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej.Działaniami w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Głuchołazy na 

przestrzeni ostatnich czterech  lat objętych zostało łącznie:  28 dzieci. Poniższe dane przedstawia  

tabela 2. 

 

Lp. Liczba dzieci/lata 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych 

3 6 3 2 - 

2.  Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych 

zawodowych 

- - 2 3 - 

3. Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych 

niezawodowych 

- - - - - 

4. Rodzinny do dziecka - - - - - 

 Razem 3 6 5 5 - 

Tabela 2. Dane dotyczące liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy  zastępczej.    Źródło: opracowanie 
własne z dn. 23.01.2013r. 
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INSTYTUCJONALNA PIECZA ZAST ĘPCZA 

Instytucjonalną pieczę zastępczą reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.                          

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat 

zlecił realizację tego zadania. Natomiast samorząd województwa może prowadzić lub zlecić 

prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego. 

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) placówki opiekuńczo - wychowawczej; 

2) regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej; 

3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

 

1. Placówka opiekuńczo - wychowawcza 

      Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-

wychowawcza typu: 

1) socjalizacyjnego; 

2) interwencyjnego; 

3) specjalistyczno-terapeutycznego. 

4) rodzinnego 

• Placówki socjalizacyjne – zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie 

znaleziono opieki zastępczej. 

• Placówki interwencyjne - zapewniają dziecku pozbawionemu częściowo lub 

całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się  w sytuacji kryzysowej: 

1. doraźną, całodobową opiekę  
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2. kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych 

3. opiekę  i wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie 

zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej. 

Przygotowują diagnozę  stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalają  

wskazania do dalszej pracy z dzieckiem. 

 

• Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego -  

sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:  

1. legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem                             

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2. wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej 

terapii; 

3. wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych. 

  Placówka ta zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, 

kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu                     

w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także 

odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne. 

 

• Placówki rodzinne - zapewniają dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym 

opieki rodziców całodobową opiekę  i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu 

rodzinnego oraz opiek , do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go                  

w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia. 

 

Do zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej należy: 

• zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne                

i religijne; 

• realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 

• umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 

postanowi inaczej; 
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• podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 

• zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; 

• obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 

• zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

 

2. Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna  

 

W placówce tej umieszcza się dzieci , które wymagają stosowania specjalistycznej opieki i 

rehabilitacji. Na terenie gminy Głuchołazy brak jest placówek opiekuńczo-terapeutycznych. 

 

3. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny  

 

 W ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej   

opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą być umieszczone w rodzinnej 

pieczy zastępczej.  

W gminie Głuchołazy brak jest ośrodka preadopcyjnego. 

Działaniami w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Głuchołazy na 

przestrzeni ostatnich czterech  lat objętych zostało łącznie:  28 dzieci. Poniższe dane 

przedstawia  tabela 3. 

Lp. Liczba dzieci/lata 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Liczba dzieci umieszczonych 

w regionalnych  placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych  

- - - - - 

2.  Liczba dzieci umieszczonych 

w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 

2 - 1 5 1* 

3. Liczba dzieci umieszczonych 

w interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych 

- - - - - 

 Razem 2 - 1 5 1 

Tabela 3. Dane dotyczące liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Źródło: 
opracowanie własne z  dn. 23.01.2013r.  
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Powyższe dane wynikają w znacznym stopniu z problemu bezrobocia oraz 

alkoholizmu dotykających rodzin z terenu naszej Gminy. Dotychczasowe doświadczenia 

wskazują na potrzebę wsparcia tych rodzin już na etapie profilaktyki wtedy, gdy problemy się 

rozpoczynają. Być może pozwoli to zapobiec kryzysowi w rodzinie, który może skończyć się 

koniecznością odebrania dzieci ich biologicznym rodzicom. Z obserwacji pracowników 

socjalnych wynika, iż coraz więcej jest sytuacji interwencyjnych dotyczących głównie braku 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie.  

 

WSPÓŁFINASOWANIE PRZEZ GMIN Ę POBYTU DZIECKA W PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

 

   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. 

 

 

 



19 

 

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; 

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. 

Średni koszt pobytu dziecka w placówce wynosi – 2792,75zł. 

 

Poniższe tabelki przedstawiają dane dotyczące poniesionych i planowanych wydatków 

Gminy Głuchołazy za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
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L.P DZIECKO 

DATA 

URODZENIA 

DATA 

UMIESZCZENIA 

ODPŁATNOŚĆ GMINY                           

W 2012r. 

ODPŁATNOŚĆ 

GMINY     W 2013r. 

ILE LAT DO 

PEŁNOLETNOŚCI  

UWAGI 

1. K. O. 

24.09.1996 

09.05.2012r. -------------- ------------- 8 m-cy - 

2. A. Z. 

21.07.2006 

10.092012r. 1.033,33zł 5.585,54zł 11 lat - 

3. 

 

O. Z. 

01.02.2005 

10.092012r. 1.033,33zł 5.585,54zł 10 lat - 

4.  

 

S.  P. 

19.09.1998 

13.09.2012r. 1.005,40zł 5.585,54zł 3 lata Dziecko 

nie 

przebywa 

w 

placówce 

5. 

 

R. W. 

08.02.2000 

05.11.2012r. 521,31zł 4.468,30zł 5 lat - 

6. 

 

A. S. 

24.07.2011 

03.01.2013 -------------- 4.468,30zł 16 lat  - 

RAZEM: 3.593,37zł RAZEM: 

25.693,22zł 
 

Tabela nr 4.   Wydatki Gminy Głuchołazy za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nyskiego 

Źródło: Opracowanie własne  

L
P 

DZIECKO DATA 
UMIESZCZENIA 

RODZAJ 
RODZINY 

ZASTĘPCZEJ 

ODPŁATNOŚĆ 
GMINY  W 
2012r.           

 

ODPŁATNOŚĆ GMINY W 2013r. ILE 
LAT 
DO 

PEŁNO
LETNO
ŚCI 

KOSZT 
POBYTU 

KOSZT 
WYNAGRODZE
NIA 

KOSZT 
POBYTU 

KOSZT 
WYNAGRODZENIA           

 

1 R. N. 

13.11.1995 

17.01.2012r. Rodzina 

zastępcza 

spokrewni

ona  

837,94zł -----------

-- 

2307,87zł ------------ 11 

m-cy 

2 D. G. 

29.07.2004 

18.06.2012r. Rodzina 

zastępcza 

spokrewni

ona 

424,60zł ----------
---- 

1061,20zł ------------- 9 lat 

3 

 

F.W. 

21.11.2011 

19.09.2012r. Zawodowa 

rodzina 

zastępcza 

340,00zł 313,00zł 1879,98zł 2273,25zł 16 

lat 

4

  

 

Sz.W. 

25.10.2007 

19.09.2012r. Zawodowa 

rodzina 

zastępcza 

340,00zł 313,00zł 1879,98zł 2273,25zł 12 

lat 

5 

 

O. J. 

28.08.2012 

12.10.2012r. Zawodowa 

rodzina 

zastępcza 

264,52zł 234,60zł 1533,48zł 1729,02zł 17 

lat 

 RAZEM: 3.044,76zł RAZEM: 14.938,03zł  
Tabela nr 5.  Wydatki Gminy Głuchołazy za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Nyskiego. Źródło: opracowanie własne  
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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 2012r. w toku bieżącej pracy 

poszczególnych jednostek. 

Ze sprawozdania wynikają następujące kierunki działań dla gminy Głuchołazy: 

- położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku; 

wzmocnienie działań profilaktycznych; doskonalenie metod pracy z rodziną, realizowanie 

różnych form pomocy rodzinie; 

- rozwój placówek wsparcia dziennego, świetlic, klubów; 

- dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka 

i rodziny (szkoły, przedszkola, Komisariat Policji, Sąd, organizacje pozarządowe); 

- zatrudnienie asystentów rodzin, których zadaniem byłoby wzmocnienie rodziny poprzez 

prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną,  

- zorganizowanie warsztatów dla rodziców, w celu poprawy i umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

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. OPS 


