
UCHWAŁA NR VIII/74/15
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 poz 
594 z późn. zm) w związku z art. 176 i art. 179 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz.332 z późn. zm.)– Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Głuchołazy na lata 2015 – 2017, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanislaw Szul
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WSTĘP

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017
dla Gminy Głuchołazy

Podstawą  prawną  opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest art.17

ust.  1pkt.  13  ustawy z  dnia  12 marca  2004 roku o pomocy społecznej  (Dz.  U.  z  2015r.

poz. 163 z późn. zm.), który mówi, że samorządy lokalne w pełni odpowiadają za tworzenie

i  funkcjonowanie  lokalnego  systemu  opieki  nad  dzieckiem  i  rodziną.  Budowa  lokalnego

systemu  opieki  wynika  stąd,  że  środowisko  lokalne  obok  rodziny  stanowi  najważniejszy

czynnik socjalizacji, nieodłączny i nieuchronny element otoczenia  życia jednostki. Rodzina

zaś  jest  najważniejszym  środowiskiem  w  życiu  człowieka,  ponieważ  kształtuje  jego

osobowość, system wartości, poglądy oraz styl życia. 

Zainteresowanie sprawami rodziny wynika z wpływu na rozwój psychiczny, fizyczny

i społeczny jej  członków, a  w szczególności  dzieci.  Dzięki  oddziaływaniom opiekuńczym

i wychowawczym rodzina przygotowuje dziecko do samodzielnego  życia w społeczeństwie,

które podejmuje już jako dorosły człowiek. Współczesne czasy nie są jednak łatwym okresem

dla  rodziny,  gdyż  znajduje  się  ona  pod  naporem  wielu  czynników  i oddziaływań

zewnętrznych,  które  wpływają  na  jej  wielorakie  przemiany.  Jedne  z  nich  wywierają

pozytywny wpływ na rodzinę, ponieważ polepszają jej warunki życia, np. postęp techniczny,

osiągnięcia  medycyny,  inne  powodują  jej  dezintegrację  i  dezorganizację,  naruszają

podstawowe normy funkcjonowania rodziny i jej członków. 

Zmieniająca się  sytuacja społeczno - gospodarcza spowodowała przemiany w  życiu

rodziny, pojawiły się zagrożenia powodujące niejednokrotnie kryzys rodziny. Nastąpił rozpad

rodzin dużych,  wielopokoleniowych ,  zintegrowanych  przestrzennie  i  społecznie,  na rzecz

rodzin  małych,  dwupokoleniowych.  Ponadto  zwiększyła  się  liczba  rodzin  niepełnych,

związków  nieformalnych,  rodzin  małodzietnych  nastąpił  wzrost  liczby  rozwodów  oraz

zwiększyła się liczba małżeństw bezdzietnych i tzw. sierot społecznych.

Przemiany  społeczno  -  gospodarcze  w  ciągu  ostatnich  lat  spowodowały  również  zmiany

w poziomie  aktywności  zawodowej.  Na  skutek  reorganizacji  rynku  pracy  pojawiło  się

zjawisko bezrobocia,  które  dotknęło  wiele  rodzin,  przez  co  stało  się  źródłem konfliktów,

spadku  dochodów  i  obniżenia  stopy  życiowej  w  danych  rodzinach.  Negatywne  zjawiska

wynikające z trudności rynku pracy,  braku stabilizacji warunków  życia i ich drastycznego

pogarszania  się,  poświęcania  mniejszej  ilości  czasu  dla  rodziny  z  powodu  konieczności
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ciągłego poszukiwania  źródeł  zarobkowania  powodują  wielkie  zagrożenia  dla  rodzin  i  są

źródłem wielu kryzysów. 

Poważnym problemem, który dotyka wiele rodzin jest fakt  nadużywania alkoholu,

ponieważ  jest  on  przyczyną  rozpadu  rodziny,  a  także  przestępstw przeciwko  rodzinie  tj.:

przemoc  w  rodzinie,  zaniedbania  w  rodzinie,  nadużywanie  alkoholu  przez  nieletnich,

wykorzystywanie  seksualne.  Patologie  w  rodzinie,  brak  właściwej  opieki  nad  dziećmi,

niewłaściwe  wzory  zachowań,  zaniedbania,  nieporadność,  stają  się  przyczyną

niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, które przejawia się w piciu alkoholu przez

nieletnich, paleniu papierosów, wagarach, narkomanii,  kradzieży,  agresji, nadpobudliwości,

trudności w nauce, brak umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w środowisku. 

Zadaniem  pomocy  społecznej  jest  zapobieganie  powyższym  problemom  poprzez

tworzenie  systemu  wspomagającego  rodzinę,  dzieci  i  młodzież,  w  taki  sposób,  aby  była

w stanie samodzielnie zmierzyć  się  z własnymi problemami. Pomoc rodzinie powinna mieć

na celu podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról

społecznych poprzez wzmocnienie zasobów tkwiących w poszczególnych członkach rodziny,

poprawę jakości  życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziców

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Aby skutecznie zapobiegać dysfunkcji rodziny koniecznością jest zaangażowanie wszystkich

instytucji,  które  wspierają  rodzinę.  Najważniejszą  sprawą  jest  zapewnienie  odpowiednich

warunków  rozwoju  dla  dzieci  i  młodzieży  w  taki  sposób,  aby  zapobiegać  powielaniu

nieprawidłowych  wzorców  w  przyszłości.  Pozostawienie  rodzin  bez  fachowego  dla  nich

wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej może spowodować wzrost zjawiska dalszej

ich  degradacji  i  skutkować  będzie  różnorodnymi  konsekwencjami,  z  których  najbardziej

zagrożone będą dzieci.

W pierwszej kolejności rodzina powinna mieć  możliwość  samodzielnego zmierzenia się  ze

swoimi  problemami,  co  pozwala  zwiększyć  jej  szansę  na  prawidłowe  funkcjonowanie

w środowisku oraz stymulować aktywność własną, wyzwalać potencjał i pozwalać na uczenie

się  nowych umiejętności. Pomoc powinna przede wszystkim być  nakierowana na wsparcie

dziecka w rodzinie i w  środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych,

organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rodziny i dziecka.
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Rozdział I. Wiadomości ogólne

1. Podstawa prawna Programu

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz.
163 ze zm.),

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej        

( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 135  ze zm.),

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  ( tekst jednolity
Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U.  z 2012. Nr 1356, ze zm.),

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.(tekst jednolity Dz. U. Nr 78 
poz. 483
ze zm. ).

2. Definicja rodziny, rodziny zastępczej, rodziny wspierającej i placówki opiekuńczo-
wychowawczej

Definicja rodziny - Ryszard Wroczyński określił rodzinę, jako środowisko naturalne,

do którego przynależność wynika z samego faktu urodzenia. Twierdzi, że jest ona „instytucją

równie dawną jak społeczne życie człowieka, która stanowiła zawsze główną komórkę życia

społecznego.  Podstawową  w  sensie  biologicznym,  zapewniającą  ciągłość generacji

i  społeczno  -  kulturowym,  wdrażając  młodą  generację  w podstawy  życia  społeczno  -

kulturowego”.

Definicja rodziny zastępczej  –  to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie

dziecku  pozbawionemu  całkowicie  lub  częściowo  opieki  rodzicielskiej,  które  z  powodu

przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być

przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby

zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się

znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.

 Rodzina  zastępcza  zawodowa,  to  rodzina  niespokrewniona  z  dzieckiem,  która

funkcjonuje  na  podstawie  podpisanej  umowy  z  gminą   i  pobiera  wynagrodzenie.

Rodziny zawodowe dzielą się na: 
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 wielodzietne (dla nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6 dzieci), 

 specjalistyczne (w której umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci

z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki

i pielęgnacji;  w  rodzinie  tej  może  przebywać  w  tym  samym  czasie  nie  więcej  niż

3 dzieci) oraz 

  rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego (w której umieszcza się dzieci na pobyt

okresowy,  do  czasu  unormowania  ich  sytuacji  życiowej,  nie  dłużej  jednak  niż  na

15 miesięcy).

Definicja  rodziny  wspierającej  – 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:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3)  kształtowaniu  i wypełnianiu  podstawowych  ról  społecznych.  Pełnienie  funkcji  rodziny

wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Rodzinę  wspierającą  ustanawia  wójt,  burmistrz  właściwy  ze  względu  na  miejsce

zamieszkania  rodziny  wspieranej  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  kierownika  ośrodka

pomocy  społecznej  wydanej  na  podstawie  przeprowadzonego  rodzinnego  wywiadu

środowiskowego. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

rodziny  wspieranej  zawiera  umowę,  która  określa  zasady  zwrotu  kosztów  związanych

z  udzielaniem pomocy.

Definicja  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  -  w  myśl  przepisów  ustawy

o  pomocy  społecznej,  instytucjonalną  formę  opieki  sprawują  placówki  opiekuńczo-

wychowawcze.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze w zależności od podmiotu prowadzącego, dzielą się na:

1)  publiczne  -  prowadzone  przez  gminę,  powiat  lub  samorząd  województwa;

2) niepubliczne – prowadzone na podstawie umowy o realizacji  zadania z zakresu pomocy

społecznej, przez:

a)  organizacje  pozarządowe  prowadzące  działalność  w  zakresie  pomocy  społecznej,

b)   osoby prawne i  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  przepisów o  stosunku
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Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli

ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

z 19  października  2007r.  w  sprawie  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  wyróżnia

placówki następującego typu:

1) interwencyjne;

2) rodzinne,

3) socjalizacyjne,

4)  wielofunkcyjne.

3. Zasady działania Programu

W zakresie udzielania pomocy rodzinom oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat

przyczyn i skutków dezintegracji rodzin Program oparty jest na zasadach: 

 wzajemnej współpracy i współdziałania odpowiednich służb publicznych, organizacji

pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych (zgodnie   z Ustawą z dnia

24 kwietnia 2003r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawą z

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej), a także innych organizacji, środowisk i

osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań

związanych pośrednio lub bezpośrednio  z pomaganiem rodzinie;

 jawności działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania

publicznego w zakresie  wspierania  rodziny z poszanowaniem godności  wszystkich

osób.

4. Cele Programu

Głównym  celem  programu  jest  wspieranie  rodzin  przeżywających  trudności

w wypełnieniu  swoich  funkcji,  związanych  z  opieką,  wychowaniem i  skuteczną  ochroną

dzieci,  jak również  profilaktyka  środowiska  lokalnego  w zakresie  promowania  społecznie

pożądanego modelu rodziny.  

Cele programu mieszczą  się  w założeniach i  celach „Strategii  Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Głuchołazy”.
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Cztery z założonych w Strategii naczelnych celów:

 poprawa funkcjonowania rodziny;

 zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego;

 zapobieganie  powstawaniu  sytuacji  kryzysowych  wymagających  interwencji  oraz

rozwiązywanie już istniejących;

 podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych.

stanowi źródło szczegółowych celów przyjętych do realizacji w niniejszym programie.

5. Działania

Wyżej wymienione cele będą realizowane przez następujące działania:

 uprzedzające (tj. diagnoza, informacja, edukacja) mające na celu wzmocnienie roli 

i funkcji rodziny;

 interwencyjne;

 wspierająco-terapeutyczne (rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, 

pomoc w integracji rodziny, dążenie do jej reintegracji);

 socjalne;

 przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

 szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe osób zajmujących się pomaganiem 

rodzinom.

Powyższe działania będą prowadzone w formie:

 pracy z rodziną;

 pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.

6. Realizatorzy Programu

Zadania  Programu  realizowane  będą  w  ramach  Gminnego  Programu  Wspierania

Rodziny  przez  jednostki,  tj.:  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Zespół  Interdyscyplinarny,
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Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  szkoły,  przedszkola,  żłobki,

Centrum Kultury, organizacje pozarządowe  itp. 

Rozdział II Diagnoza problemów społecznych wpływających na rodzinę

1. Informacje o Gminie

Gmina  Głuchołazy  należy  do  powiatu  nyskiego.  Zamieszkuje  ją  ogółem  24.441

mieszkańców, w tym 12.618 kobiet  i  11.823 mężczyzn  (dane na 31.12.2014r.).   W skład

Gminy wchodzi  17 sołectw, w których mieszka 10.472 mieszkańców i miasto Głuchołazy

z 13.969 mieszkańcami. Powyższe dane przedstawia tabela nr.1

Lp. Miejscowość Razem Nieletni Dorośli 0 - 6 7 - 15 16 - 19

K      M K       M K       M

1. Biskupów 830 144 686 15 23 29 33 34 19

2. Bodzanów 1343 224 1119 27 38 60 58 21 33

3. Bodzanów Osiedle II 56 8 48 2 2 3 - - 1

4. Bodzanów Osiedle III 74 18 56 2 6 2 6 2 -

5. Burgrabice 684 126 558 12 19 29 41 13 19

6. Charbielin 726 115 611 10 13 32 30 24 13

7. Charbielin Osiedle 

Pionierów

73 9 64 2 - 3 2 1 2

8. Gierałcice 872 158 714 28 29 33 36 24 16

9. Głuchołazy 13969 2152 11817 351 353 545 499 250 283

10. Jarnołtówek 759 118 641 14 19 24 37 15 17

11. Konradów 814 132 682 24 22 38 31 13 13

12. Konradów-.Kaszubska 98 13 85 3 1 3 3 - 5

13. Konradów Osiedle 
Pasterówka

54 14 40 3 3 2 4 1 1

14.  Markowice 185 25 160 6 - 1 12 2 5

15. Nowy Las 449 72 377 15 15 17 17 7 8

16. Nowy Świętów 943 160 783 23 28 34 44 17 21

17.  Podlesie 198 21 177 6 6 4 3 3 2

18. Pokrzywna 239 39 200 10 8 10 5 6 2

19. Polski Świętów 412 76 336 8 9 22 25 7 7

20. Skowronków 52 8 46 - - 2 3 1 3

21. Sławniowice 509 87 422 12 15 19 23 10 12

22. Stary Las 661 120 541 16 17 37 25 18 16

23. Sucha Kamienica 200 24 176 4 7 6 3 3 4

24. Wilamowice Nyskie 239 45 194 12 10 11 9 2 1
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Razem 24441 3908 20533 605 643 966 949 474 503

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na dzień 31.12.2014r.

 Głuchołazy  położone  są  na  styku  Gór  Opawskich,  Przedgórza  Paczkowskiego

i Płaskowyżu Głubczyckiego, nad  rzeką  Biała  Głuchołaska. Gmina  graniczy z  Czechami. 

Ze względu na położenie Głuchołazy obecnie nastawione są głównie na rozwój turystyki.

Większe zakłady pracy zostały zlikwidowane i załamany został rynek pracy, co spowodowało

wzrost bezrobocia, które wynosi 18,7%. Obecnie w Gminie zarejestrowanych jest 1354 osób,

w tym 739 mężczyzn i 615 kobiet (stan na 31.12.2014r.), co powoduje dużą marginalizację

jednostek i grup społecznych oraz rozwarstwianie społeczne. 

Diagnoza lokalna dotycząca dysfunkcjonalności rodzin w zakresie pełnienia funkcji

opiekuńczo-wychowawczych  wynikająca  z  analizy  danych  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Głuchołazach w latach  2012r. – 2014r.  wskazuje, że najczęstszym powodem przyznania

pomocy  było: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Głuchołazach  udziela  pomocy osobom i  rodzinom

w szczególności z powodów wskazanych w  tabeli nr 2. 

Lp. Powód/rok 2012r. 2013r. 2014r.
1. Ubóstwo 551 649 678
2. Bezdomność 28 29 53
3. Bezrobocie 494 535 545
4. Niepełnosprawność 265 293 317
5. Długotrwała lub ciężka choroba 399 431 540
6. Przemoc w rodzinie 21 24 19
7. Potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności

70 78 79

8. Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego- ogółem

210 268 293

9. Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego

14 20 18

10. Narkomania 5 8 13
11. Alkoholizm 147 159 203
12. Zdarzenia losowe 1 18 178
13 Klęski żywiołowej lub ekologicznej - - 71

  Źródło: Dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej  w Głuchołazach na dzień 31.12.2014r
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Bezrobocie, które stanowi główny powód ubóstwa w naszej gminie jest  zjawiskiem

społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych   do pracy i deklarujących chęć jej

podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. 

Pod  pojęciem  bezrobotnego można  rozumieć  osobę  niezatrudnioną,  nie  prowadzącą

działalności  gospodarczej  i  nie  wykonującą  innej  pracy zarobkowej,  zdolną  i  gotową do

podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Z kolei bezrobotnym

w rozumieniu przepisów  Ustawy o promocji  zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy jest

osoba poszukująca zatrudnienia, która:

 ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia),

 nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, 

 aktualnie  nie  uczy się  na  żadnym szczeblu  kształcenia  lub  nie  jest  skierowana na

szkolenie przez PUP, 

 jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać

zalegalizowany (azyl  polityczny, karta  stałego lub  czasowego pobytu,  obywatele UE).

Długotrwałe  bezrobocie to  pozostawanie  bez  pracy  przez  okres  co  najmniej  12  miesięcy

w ciągu ostatnich 24 miesięcy.  

Bezrobocie  na koniec grudnia 2014 wynosiło dla Polski – 11,43%, dla województwa

opolskiego  –  11,7%,  natomiast  wg  szacunku  PUP  Nysa,  stopa  bezrobocia  na

koniec  grudnia  2014  roku  w  powiecie  nyskim  wynosiła  17,1%.

W  celu  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych  i  przeciwdziałania  bezrobociu   Powiatowy

Urząd  Pracy  organizuje  szkolenia,  staże,  przygotowania  zawodowe,  prace  interwencyjne,

prace społecznie użyteczne w ramach których klienci Ośrodka Pomocy Społecznej pracowali

40 godzin miesięcznie.  Z tej  formy w 2014r.  skorzystało  150 osób.  W ramach tych prac

wykonywane  są  najczęściej  prace  porządkowe  na  rzecz  gminy  oraz  usługi  opiekuńcze.

Ponadto Powiatowy 

Rozmiar  bezrobocia  i  ubóstwo  stają  się  najważniejszymi  i  najtrudniejszymi  problemami

lokalnymi. Negatywne  ekonomicznie i społecznie skutki bezrobocia to:

 pogorszenie sytuacji materialnej;

 pogorszenie stanu zdrowia;

 pogorszenie relacji między członkami  rodziny;
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 wzrost zachowań patologicznych tj. alkoholizm, przemoc.

Obok bezrobocia dużym problemem w gminie jest alkoholizm. Nadużywanie alkoholu

jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem zwłaszcza w przypadku dzieci  i młodzieży dzieci.

Statystyki  wskazują,  że  problem ten  zaczyna  dotykać  coraz  młodsze  grupy wiekowe.  Po

alkohol sięgają dwunastolatki ale też i dziesięciolatki. Zdarza się także, że popijają go dzieci

w  wieku  lat  ośmiu.  Robią  tak  ponieważ  picie  alkoholu  jest  dla  nich  atrakcyjne,  a skoro

spożywają go dorośli (rodzice) to nie ma w tym niczego złego. Dzieci nie mają zahamowań,

a  alkohol  powoduje  u  nich  silniejsze  efekty  niż  w przypadku  osób  dorosłych.  Czują  się

bardziej atrakcyjne w grupie równolatków (bardziej dorośli), odczuwają wyluzowanie, a ich

humor i samopoczucie ulegają zdecydowanej poprawie. Czynnikiem sprawczym są również

reklamy alkoholu oglądane w telewizji, bądź wzorce, jakie dają im ich idole. Do sięgnięcia po

alkohol może również przyczynić się presja ze strony rówieśników (przymus picia), którzy

uważają, że jest to normalne.  Ponadto wrodzona ciekawość dziecka, chęć by zobaczyć jak to

jest,  skłania  go  do  sięgnięcia  po  alkohol.  Wspomagane  jest  to  dodatkowo  dostępnością

alkoholu

W  przypadku  alkoholu  bardzo  często  dochodzi  także  do  zjawiska  zwanego

współuzależnieniem.  Są  to  najczęściej  osoby  z  najbliższego  otoczenia  uzależnionego,

przeważnie współmałżonkowie i  dzieci.  Nie mogąc poradzić sobie z nałogiem bliskiej  im

osoby,  same   kupują  mu  alkohol  ("mimo  wszystko",  by  się  nie  "wykończył"),

usprawiedliwiają  go  w pracy  i  przed  rodziną,  wstydzą  się  za  niego  przed  sąsiadami

i społeczeństwem.  Odczuwają  podobne  stany  do  tych,  które  są  bliskie  samemu

uzależnionemu.   Dla  takich  osób  stworzono  tzw.  grupy samopomocy.  W przypadku  żon

alkoholików  jest  to  Al-anon,  a  w  przypadku  dzieci,  których  rodzice  są  uzależnieni  od

alkoholu  -  Alateen.  W Głuchołazach  funkcjonuje  w ramach  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  Poradnia  dla  osób  z  problemami  alkoholowymi.  Świadczy  ona  standardowe

usługi  przewidziane dla tego typu placówek. Z danych zawartych w Gminnym Programie

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  wynika,  iż  liczba  pacjentów

korzystających z pomocy Poradni   w roku 2014  wyniosła 119 osób uzależnionych i 40 osób

wspóuzależnionych.

Instytucje działające na terenie gminy Głuchołazy w obrębie problemów alkoholowych:

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
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 Poradnia  dla  osób  z  problemami  alkoholowymi  działająca  przy  Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Głuchołazy;

 Ośrodek Pomocy Społecznej;

 Komisariat Policji;

 Gminna  Świetlica  Socjoterapeutyczna  działająca  przy  Polskim Komitecie  Pomocy
Społecznej;

 Świetlica „Caritas” przy Parafii św. Wawrzyńca;

 Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Azyl” Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym
od Alkoholu oraz Osobom Współuzależnionym ; 2 grupy AA, 1 grupa Al-Anon.

Szczegółowe  kierunki  działania   w  zakresie  profilaktyki,  leczenia   oraz  pomocy

osobom  uzależnionym  oraz  członkom  ich  rodzin  zawarte  są  w  Gminnym  Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie  przez Radę

Miejską w Głuchołazach zgodnie z ustawą  z dnia 25 października 1982r. (t.j. Dz.U. z 2012r.

poz. 1356)  o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Problemy,  jakie  dotykają  współczesną  rodzinę,  min.  bezrobocie  i  alkoholizm  oraz

dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę wsparcia rodzin naturalnych na etapie

gdy  problemy  się  rozpoczynają.  Pozwala  to  zapobiec  głębokiemu  kryzysowi  w  rodzinie.

Najczęściej  wówczas  zachodzi  potrzeba  zabrania  dzieci  z rodziny.  Poniższa  tabela  nr.3

przedstawia  dane  dotyczące  liczby  dzieci  umieszczanych  w rodzinach   zastępczych  oraz

placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Lp. Liczba dzieci/lata 2012 2013 2014
1. Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych 

2 2 3

2. Liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych 

zawodowych

3 6 2

3. Liczba dzieci umieszczonych 

w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych

5 7 10

Razem 10 15 15
Tabela 3. Dane dotyczące liczby dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.
Źródło: Opracowanie własne z  dn. 09.02.2015r. 
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Zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  8/2015  Starosty  Nyskiego  z  dnia  18  lutego  2015r.  średnie

miesięczne  wydatki  przeznaczone  na  utrzymanie  dziecka  w  placówkach  opiekuńczo

– wychowawczych na terenie Powiatu Nyskiego w 2015r. przedstawiają się następująco;

 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nysie, ul. Unii Lubelskiej 8 – 3.148,73zł

 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Paczkowie, ul. Kopernika 11 – 3.003,40zł

   Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Jasienicy Górnej 71 – 2.597,51zł.

2. Analiza SWOT

Mocne strony:

 dobra baza oświatowa (przedszkola, żłobek, szkoły), świetlice szkolne;

 wykwalifikowana kadra;

 działalność interdyscyplinarna i współpraca instytucji wspomagających rodzinę;

 istniejące placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie powiatu nyskiego.

Słabe strony:

 brak grup samopomocowych;

 długi czas oczekiwania na poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik);

 brak rodzin wspomagających;

 rosnące koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 

rodzin zastępczych;

 uzależnienia rodziców m.in. od alkoholu, narkotyków;

 brak umiejętności wychowawczych rodziców.
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3. Instytucje, w których może być udzielana pomoc i wsparcie w rodzinie

Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów dzieci, młodzieży i rodzin określa

się  instytucje  znajdujące  się  na  terenie  Gminy  Głuchołazy,  które  funkcjonują  w obszarze

profilaktyki  społecznej,  edukacji,  służby  zdrowia.  Są  to  jednostki  samorządowe  i organizacje

pozarządowe. 

W mieście i 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 nr.4 przedstawia te, które mogą mieć największy wpływ na poprawę sytuacji

i 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

408

50
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Józefa Wybickiego 
w Głuchołazach

Świetlica szkolna

Aleja Jana Pawła II 9

48 - 340 Głuchołazy

298

50
3. Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 
w Biskupowie

Przedszkole

Biskupów 76

48-340 Głuchołazy

33

22
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4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie

Przedszkole

Bodzanów 83

48 - 340 Głuchołazy

69

54

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

Przedszkole

Charbielin 26

48-340 Głuchołazy

42

21
6. Publiczna Szkoła Podstawowa  

Stowarzyszenia Edukacyjnego 
„Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach

Przedszkole

Gierałcice 154

48 - 340 Głuchołazy

46

28

7. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Nowym Świętowie

Przedszkole

Nowy Świętów 65

48 - 330 Nowy Świętów 

66

32

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

Przedszkole

Polski Świętów 74a

48 - 330 Nowy Świętów

49

15

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

Przedszkole

Sławniowice 56

48-340 Głuchołazy

21

15

10. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Burgrabice

Przedszkole

Burgrabice 140

48-340 Głuchołazy

41

17
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11. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
w Jarnołtówku

Gimnazjum

Przedszkole

Jarnołtówek 109

48-340 Głuchołazy

49

29

23

12. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
w Starym Lesie

Przedszkole

Stary Las 56a

48 - 340 Głuchołazy

38

24
13. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. 

Powstańców Śląskich                       
w Głuchołazach

ul. Kraszewskiego 30

48 - 340 Głuchołazy

244

14. Publiczne Gimnazjum Nr 2             
w Głuchołazach

ul. Słowackiego 1

48 - 340 Głuchołazy

327

15. Zespół Szkół Konradów - Kol. Kaszubska 2

48 - 340 Głuchołazy

235

16. Liceum Ogólnokształcące im. 
Bolesława Chrobrego                       
w Głuchołazach

ul. Bohaterów Warszawy 10

48 - 340 Głuchołazy

103

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

ul. Bohaterów Warszawy 2

48 - 340 Głuchołazy

105

18. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. 
Bajka w Głuchołazach

ul. M. C. Skłodowskiej 4

48 - 340 Głuchołazy

147

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

ul. Powstańców Śląskich 1

48 - 340 Głuchołazy

207

20. Przedszkole 
Niepubliczne„Puchatek” w 
Głuchołazach

Ul. Bohaterów Warszawy 9

48 - 340 Głuchołazy

16
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21. Żłobek Miejski 
w Głuchołazach

Aleja Jana Pawła II 24
48 - 340 Głuchołazy

94

22. Państwowe Ognisko Artystyczne 
w Głuchołazach

ul. Rynek 8

48 - 340 Głuchołazy

160

23. Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Caritas Diecezji Opolskiej 
w Głuchołazach

ul. Andersa 74
48 - 340 Głuchołazy

25

24. Gminna świetlica 
socjoterapeutyczna w Głuchołazach

Aleja Jana Pawła II 24
48 - 340 Głuchołazy

48

25. Świetlica środowiskowa przy 
Parafii św. Wawrzyńca                    
w Głuchołazach

ul. Kościelna 4
48 - 340 Głuchołazy

20

Źródło: Opracowanie własne dane na stan 31.01.2015r. 

Rozdział III Zadania i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny       

1. Harmonogram i plan realizacji działań

Cel strategiczny1. Budowa systemu i wzmocnienie rodziny wymagającej pomocy

Cele szczegółowe:

 umożliwienie dziecku wychowania się w rodzinie biologicznej;

 zapewnienie  dziecku  w  sytuacjach  kryzysowych  opieki  w  rodzinach  zastępczych  lub

placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

 aktywizacja rodziców w celu przywrócenia zdolności (lub nabycia zdolności) pełnienia

funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

 wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin.
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CEL OPERACYJNY 1.  Wzmacnianie funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodzin

Tabela nr. 5

Lp. Zadania

 

Realizatorzy Planowany termin
realizacji

1. Wspieranie rodzin w odzyskiwaniu 
lub  wzmacnianiu  prawidłowego 
funkcjonowania oraz tworzenie 
warunków sprzyjających temu 
celowi. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej,  szkoły, 
przedszkola, Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
parafie, organizacje 
pozarządowe

2015 - 2017

2. Prowadzenie działalności 
profilaktycznej i edukacyjnej

szkoły, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe

2015 - 2017

3. Organizacja czasu wolnego dzieci 
i młodzieży poprzez sport, rekreację
i kulturę

szkoły,  Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
organizacje pozarządowe, 
Centrum Kultury, kluby, 
stowarzyszenia 

2015 - 2017

4. Współpraca z  podmiotami 
i instytucjami zajmującymi się 
rodziną i dzieckiem  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, szkoły, 
przedszkola, żłobek

2015 - 2017

5. Prowadzenie akcji informacyjnej o 
formach rodzicielstwa zastępczego.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej,  lokalne media, 
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

2015 - 2017

6. Wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne osób prowadzących 
rodzinną opiekę zastępczą

Urząd Miejski, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, placówki 
oświatowe

2015 - 2017
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CEL OPERACYJNY 2. Poprawa jakości życia, zapewnienie rodzinom

bezpieczeństwa socjalnego

Tabela nr.6

Lp. Zadania Realizatorzy Planowany termin
realizacji

1. Dostarczenie usług i świadczeń 
pomocy społecznej rodzinom 
żyjącym w trudnych warunkach 
materialnych

Ośrodek Pomocy Społecznej 2015 - 2017

2. Rozbudowa systemu chroniącego 
rodzinę przed utratą bezpieczeństwa
socjalnego,  wsparcie dla rodzin z 
osobami długotrwale bezrobotnymi

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Urząd Miejski, 
Powiatowy Urząd Pracy

2015 - 2017

3. Organizacja i koordynacja 
dożywiania dzieci i młodzieży 
z terenu gminy 

Samorząd Gminy,
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, szkoły, 
przedszkola, żłobek

2015 - 2017

CEL OPERACYJNY 3. Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie.

Tabela nr.7

Lp. Zadania Realizatorzy Planowany termin
realizacji

1. Budowanie lokalnej infrastruktury i 
zasobów dla wczesnej interwencji 
w odniesieniu do osób i rodzin 
zagrożonych uzależnieniami 
i przemocą 

Samorząd Gminy, Zespół 
Interdyscyplinarny, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Poradnia Odwykowa 

2015 - 2017

2. Rozwijanie lokalnego systemu 
poradnictwa, min. 
psychologicznego, prawnego 
i socjalnego oraz doskonalenie 
wczesnej interwencji w sytuacjach 
kryzysowych. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Urząd Miejski, 
Poradnia Pedagogiczno- 
Psychologiczna 

2015 - 2017

3. Zapewnienie tymczasowego 
schronienia osobom i rodzinom 
znajdującym się  sytuacji 
kryzysowej, w tym ofiarom 
przemocy

Samorząd Gminy, Zespół 
Interdyscyplinarny, Ośrodek 
Pomocy Społecznej

2015 - 2017
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4. Realizowanie programów 
korekcyjno – edukacyjnych dla 
sprawców przemocy oraz 
programów terapeutycznych dla 
ofiar przemocy. 

Samorząd Gminny i 
powiatowy, organizacje 
pozarządowe

2015 - 2017

5. Rozszerzanie oferty edukacyjnej w 
zakresie działań profilaktycznych 
dla osób zagrożonych 
uzależnieniem, uzależnionych i ich 
rodzin

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, szkoły, kluby, 
stowarzyszenia , Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

2015 - 2017

Cel strategiczny 2

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz

rozwiązywanie już istniejących.

CEL OPERACYJNY 1: 

- Budowanie systemu wsparcia, profilaktyka i edukacja rodzin  w tym szczególnie dzieci

  i młodzieży

Tabela nr. 8

Lp. Zadania Realizatorzy Planowany termin
realizacji

1. Promocja programów 
profilaktycznych i 
psychoedukacyjnych
skierowanych do rodziców, dzieci i 
młodzieży 

Szkoły, Organizacje 
pozarządowe, Zakład Opieki
Zdrowotnej, Ośrodek 
Pomocy Społecznej

2015 - 2017

2. Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez 
propagowanie działalności 
klubowej i rozwój placówek 
wsparcia dziennego. 

Centrum Kultury, Szkoły, 
organizacje pozarządowe, 
Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

2015 - 2017

3. Wprowadzanie i  propagowanie  
programów profilaktycznych 

Samorząd gminy, Zespół 
Interdyscyplinarny, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Szkoły, 
Przedszkola, organizacje 
pozarządowe

2015 - 2017
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4. Monitorowanie zakazu dystrybucji 
papierosów, alkoholu i narkotyków 
wśród dzieci i młodzieży

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

2015 - 2017

Cel strategiczny 3

Podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych

CEL OPERACYJNY 1.

- Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom.

Tabela nr. 9

Lp. Zadania Realizatorzy Planowany termin
realizacji

1. Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracowników * przez 
udział w szkoleniach 
specjalistycznych, stażach, studiach 
podyplomowych
 
*pomagających rodzinie

szkoły, przedszkola, żłobek, 
organizacje pozarządowe, 
Ośrodek Pomocy Społecznej

2015 - 2017

2. Wsparcie dla pracowników 
zajmujących się pomaganiem 
rodzinom mające na celu 
zapobieganie wypaleniu 
zawodowemu  m.in. poprzez dostęp
do superwizji 

organizacje pozarządowe, 
samorząd gminny, 
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej

2015 - 2017
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2. Monitoring i ewaluacja Programu

Program  będzie  podlegał  ewaluacji  pod  koniec  każdego  roku  kalendarzowego.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Głuchołazach  co  roku  przedkłada  Radzie  Miejskiej

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu. 

Ewaluacja  ma  na celu  ocenę  wartości  programu poprzez  zbieranie,  analizę  i  interpretację

danych  dotyczących  zrealizowanych  zadań  w  ramach  przedmiotowego  programu,  we

współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację . 

 W ramach ewaluacji projektu prowadzony będzie monitoring. Głównymi obszarami

monitorowania programu będą wyznaczone działania.

Monitoring realizacji programu umożliwi:

- kontrolę prac związanych z prowadzonymi działaniami,

- ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację,

- stan zaawansowania prowadzonych działań.

3. Realizatorzy Programu

Zadania Programu realizowane będą w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin

przez  instytucje  go  tworzące,  w  tym  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Zespół

Interdyscyplinarny,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Placówki

Oświatowe i Kulturalne  itp. 
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