
UCHWAŁA NR XLV/372/2014
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta 
uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016 stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd
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I. Wstęp 

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, 

psychiczne i emocjonalne swoich członków. Jest ona pierwotnym i najważniejszym środowiskiem, w którym 

kształtują się postawy, zachowania i poglądy a także umiejętności oceny sytuacji. Rodzina jest także 

pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym w życiu każdego dziecka. Oddziałuje w sposób 

świadomy i nieświadomy na jego osobowość, przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje 

jego aktywność i postępowanie na całe życie. 

Nadrzędnym celem polityki prorodzinnej jest stworzenie warunków do pełnego rozwoju rodziny. By cel 

ten mógł być realizowany muszą zostać wykorzystane rozwiązania pozwalające zastąpić dominującą obecnie 

zasadę opiekuńczości państwa zasadą pomocniczości wobec rodziny. W pierwszej kolejności rodzina 

powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co zwiększa jej szanse na 

prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną a także wyzwala potencjał 

rodziny. 

Zaburzeniem prawidłowego funkcjonowania rodziny może być ubóstwo, bezrobocie, narkomania, 

alkoholizm, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Stanowią one zagrożenia współczesnej rodzin i mogą prowadzić do wykluczenia społecznego. 

Działania pomocowe skierowane do rodzin wymagają wielopłaszczyznowego postrzegania sytuacji osób 

i rodzin, interdyscyplinarnych rozwiązań i skoordynowanych działań. Stosowane metody nie powinny 

uzależniać od pomoc i koncentrować się na formie finansowej. Wykorzystywane powinny być formy 

merytoryczne pomocy np. działania wspierające, edukacyjne, terapeutyczne oraz aktywizujące. Praca 

z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze strony środowiska, 

w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną ze strony rodziny. 

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy doceniać 

i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju 

dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej, należy ją wspierać 

i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. 

Stąd też, założeniem Programu jest wsparcie rodziny biologicznej już na etapie, kiedy pojawiają się 

problemy oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę. 

II. Informacje ogólne 

Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Pyskowice na lata 2014-2016 jest strategicznym 

dokumentem opracowanym w celu realizowania przez wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady 

udzielania szczególnej pomocy rodzinie i dziecku. 

Podmiotem realizującym ten cel na poziomie gminy Pyskowice jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego 

podstawowym zadaniem jest bezpośrednie organizowanie i wykonywanie zadań związanych 

z zaspokojeniem potrzeb jednostek i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej poprzez 

rozpoznawanie tych potrzeb, bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej 

i usługowej, jak również podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. Pomoc 

koncentruje się na wspomaganiu osób i rodzin wymagających wsparcia w osiągnięciu możliwie pełnej 

aktywności społecznej, a także wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do pełnego i samodzielnego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Zadania te wchodzą w zakres Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych gminy Pyskowice na lata 2014-2020. 

 

 

 

III. Uwarunkowania prawne podejmowanych działań w ramach programu wspierania rodzin. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Pyskowice na lata 2014-2016 został opracowany i będzie 

realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

- Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t.Dz. U z 2013, poz.135 

z późn. zm.), 

- Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U z 2013, poz. 182 z późn. zm.), 
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- Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. 

zm.), 

- Ustawę z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U z 2012, poz.788 

z późn. zm.), 

- Ustawę z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (j.t. Dz. U z 2014, poz. 

382 z późn. zm.), 

- Ustawę z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( j.t. Dz. U z 2013, poz.1457 z późn. zm.), 

- Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U z 2012, poz. 124 z późn.zm.), 

- Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(j.t. Dz. U z 2012, poz. 1356 z późn. zm.), 

- Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Pyskowice na lata 2014-2020 

IV. Diagnoza sytuacji demograficznej i społecznej w gminie Pyskowice 

Pyskowice, to miasto w województwie śląskim. Powierzchnia gminy wynosi 3.114 ha, z czego 1.693 ha 

objęte są zabudową o charakterze miejskim. Liczba ludności na przestrzeni lat 2011-2013 wynosiła: 

Liczba ludności w latach 2011-2013 - Pyskowice 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 

ogółem ludność 17 802 17 636 17 559 

kobiety 9 311 9 280 9 245 

mężczyźni 8 491 8 356 8 314 

0-17 2 772 2 762 2 777 

18-64 11 952 11 901 11 882 

65 i więcej 3 078 2 973 2 900 

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli można stwierdzić, że liczba mieszkańców Pyskowic 

zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich trzech lat. 

V. Bezrobocie 

Na podstawie danych uzyskanych z GUS ustalono ilość osób bezrobotnych, zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach, zamieszkujących w Pyskowicach. 

 BEZROBOTNI MIESZKAŃCY PYSKOWIC (liczba osób) 

  2011r.  2012r.  2013r. 

 Bezrobotni ogółem  746  843  823 

Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich mieszkańców Pyskowic można stwierdzić, że w 2013r. bezrobotni 

stanowili niecałe 5% populacji. Natomiast w porównaniu do osób w wieku od 18 do 59 lat, których w 2013r. 

było 11375, odsetek ten stanowi nieco ponad 7%. Natomiast stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2013r. 

wyniosła 13,4%. 

VI. Charakterystyka i analiza rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013r. objął wsparciem (świadczeniami bez względu na ich rodzaj, formę, 

liczbę i źródło finansowania) 297 rodzin, liczących w sumie 675 osób. 

Analiza porównawcza i diagnoza problemów społecznych na podstawie danych Ośrodka Pomocy 

Społecznej: 

 Najczęściej występujące problemy społeczne klientów korzystających 

z pomocy Ośrodka 

 Liczba rodzin 

korzystająca 

z pomocy 

 2011r.  2012r.  2013r. 
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 Ubóstwo  255  229  249 

 Bezrobocie  202  175  193 

 Niepełnosprawność  149  147  164 

 Długotrwała lub ciężka choroba  66  67  77 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego: 
 74  53  64 

 w tym: rodziny niepełne  58  39  48 

 rodziny wielodzietne  9  7  9 

 Alkoholizm  73  62  62 

 Potrzeba ochrony macierzyństwa,  26  28  30 

 w tym wielodzietność  11  12  20 

 Bezdomność  17  17  14 

 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego  12  10  12 

 Narkomania  1  1  1 

Z danych będących w posiadaniu Ośrodka wynika, iż spośród 297 rodzin objętych systemem pomocy 

społecznej, w 107 rodzinach wychowywały się dzieci do 18 roku życia, a wśród nich: 

 Rodziny z dziećmi ogółem: 55  Ilość rodzin 

 Z liczbą dzieci  1  15 

  2  20 

  3  12 

  4  5 

  5  2 

  6  1 

 Rodziny niepełne ogółem: 52  Ilość rodzin 

 Z liczbą dzieci  1  27 

  2  11 

  3  6 

  4 i więcej  8 

Powyższe statystyki dają możliwość dokonania oceny sytuacji rodzin funkcjonujących na terenie miasta 

i objętych systemem pomocy społecznej, zarówno tych, które mają trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, jak i tych, które z uwagi na doświadczane przez siebie problemy (tj. uzależnienia, 

niepełnosprawność, długotrwała choroba) są zagrożone tego rodzaju niewydolnością. 

Ponadto analiza danych zgromadzonych przez Ośrodek w powyższym obszarze daje możliwość określenia 

potrzeb w zakresie realizacji zadań z obszaru wspierania rodziny. 

 

VII. Problem bezradności opiekuńczo-wychowawczej 

Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

jest jedna z przyczyn korzystania z pomocy finansowej Ośrodka. 
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 Rok udzielenia pomocy 

finansowej 

 Liczba rodzin, korzystająca 

z pomocy z powodu bezradności 

w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

 Liczba rodzin 

korzystająca 

z pomocy ogółem 

 

Procent 

 2010r.  81  336  24,11% 

 2011r.  74  299  24,75% 

 2012r.  53  271  19,56% 

 2013r.  64  294  21,77% 

Dane z powyższej tabel wskazują, że średnio około 23% rodzin, korzystających z pomocy Ośrodka w latach 

2010-2013, wykazało się bezradnością w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. 

Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią niemałą część klientów pomocy społecznej. 

Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami takimi jak: 

uzależnienia, przemoc domowa, zaburzenia równowagi sytemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, 

problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych. Dysfunkcje te wyrażają się głównie 

niedojrzałością emocjonalną, problemami we współżyciu z ludźmi, trudnościami adaptacyjnymi, niezaradnością 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemami wychowawczymi w środowisku rodzinnym 

i zawodowym. 

Problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym ujawniają się często w postaci zachowań buntowniczych, 

agresywnych, konfliktowych, łamania przez dzieci i młodzież panujących obyczajów, wartości i norm. W wielu 

sytuacjach dzieci pozostawione są same sobie. Odrzucone przez środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród 

rówieśników, zaczynają wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikt z prawem, co niejednokrotnie 

stanowi przyczynę umieszczania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub 

resocjalizacyjnych. 

Istotną rolę zgodną z polityką społeczną państwa odgrywa praca socjalna w połączeniu ze wsparciem 

finansowym lub rzeczowym. To pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt 

z rodziną w środowisku. Przeprowadzając wywiady środowiskowe dokonują diagnozy problemów. 

W skrajnych przypadkach bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych zachodzi konieczność 

zorganizowania opieki nad dzieckiem poza rodziną biologiczną i umieszczenia go w pieczy zastępczej. 

 

 

VIII. Liczba dzieci z terenu gminy umieszczonych w pieczy zastępczej 

W sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub władza ta zostaje im 

ograniczona, Sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej i umieszczeniu poza rodziną 

biologiczną. 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 

· 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

· 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

·  50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej. 

Do ww. wydatków zalicza się: świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub 

w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków 
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związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia 

losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki. 

W pieczy zastępczej przebywało w 2013r. 12 dzieci, za które, zgodnie z zapisami ustawy, naliczono odpłatność 

w wysokości: 

 Forma pieczy zastępczej  Liczba umieszczonych dzieci 
 Wydatki 

 10%  30%  50% 

 Rodzina zastępcza spokrewniona  3  1 771,00  2 232,00  0,00 

 Rodzina zastępcza niezawodowa  3  2 234,45  1 660,00  0,00 

 Rodzina zastępcza zawodowa  3  3 937,42  0,00  0,00 

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza  3  2 954,86  0,00  0,00 

 Razem  12  10 897,73  3892,00  0,00 

W sumie na dzień 31.12.2013r. gmina Pyskowice poniosła wydatki z tytułu pobytu 12 dzieci w pieczy 

zastępczej w wysokości: 14 789,73zł. 

IX. Organizacja wsparcia rodziny 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 

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. 

Ustawa dokonuje również podziału kompetencji, w tym działań i zadań pomiędzy samorządami, który przedstawia 

się następująco: 

 GMINA  POWIAT 
 SAMORZĄD 

WOJEWÓDZKI 

 1.  Profilaktyka 

2. Wspieranie rodziny 

 1.  Piecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna 

2.  Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 

3.  Adopcja 

 · Asystent rodziny 

· Placówki wsparcia dziennego 

· Rodziny wspierające 

· Inne podmioty lub instytucje działające na 

rzecz dziecka 

i rodziny 

 · Rodziny zastępcze 

i rodzinne domy dziecka 

· Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

· Usamodzielnienie 

· Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

(Koordynator) 

· Rodziny pomocowe 

 · Ośrodek adopcyjny 

· Regionalna placówka 

· Opiekuńczo terapeutyczna 

· Interwencyjny ośrodek 

preadopcyjny 

 

 

X. Analiza SWOT lokalnego systemu wspierania rodziny 
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Analiza strategiczna SWOT pozwala na zbadanie i przeprowadzenie całościowej oceny zdolności do działania 

w konkretnym otoczeniu. Punktem wyjścia jest ocena wewnętrznych możliwości (mocnych stron - Strenght) 

i ograniczeń (słabych stron - Weaknesses), które następnie konfrontuje się z oceną zewnętrznych możliwości 

wykorzystania pojawiających się szans (Opportunities) oraz minimalizacji skutków ewentualnych zagrożeń 

(Threths). 

 MOCNE STRONY  SŁABE STRONY 

 · Aktywna współpraca instytucji działających na rzecz 

rodziny 

· Dostępność do bezpłatnego poradnictwa 

specjalistycznego, realizowanego przez jednostki 

publiczne i organizacje samorządowe 

· Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje pracowników 

działających na rzecz rodziny 

· Baza instytucji wspierających rodzinę 

w szczególności: policja, straż miejska, OPS, organizacje 

pozarządowe 

· Zatrudnienie asystenta rodziny 

·  Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie 

miasta 

·  Funkcjonowanie na terenie miasta świetlic dla dzieci 

i młodzieży 

·  Funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia na terenie 

miasta 

·  Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych oferowanych 

przez szkoły 

·  Szeroka oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz 

kulturalno-oświatowych 

 
 

 ·  Ograniczanie środków finansowych z budżetu 

państwa na zadania realizowane przez gminę 

·  Wzrost liczby zadań zlecanych samorządom 

gminnym 

·  Brak mieszkań chronionych 

·  Brak rodzin wspierających 

· Niewystarczający system informacyjny, koordynacji 

i współpracy między instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi 

· Zbyt mała aktywność w zakresie organizacji grup 

wsparcia i grup samopomocowych 

· Brak wzorców osobowych w rodzinach 

dysfunkcyjnych 

·  Bierna postawa rodziców wobec problemów 

występujących w rodzinie 

· Niska świadomość rodziców dotycząca kwestii 

edukacyjnych i wychowawczych. 

· Bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

· Brak współdziałania rodziców w zakresie 

psychoedukacji dzieci 

· Brak nawyków korzystania z rodzinnego poradnictwa 

specjalistycznego 

 SZANSE  ZAGROŻENIA 

 · Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, 

pozabudżetowych 

· Utworzenie placówki wsparcia dziennego 

· Regulacje prawne bardziej przyjazne rodzinie 

· Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych 

· Pozyskanie kandydatów do pełnienia roli rodziny 

wspierającej 

· Tworzenie nowych form pracy z rodziną, w tym usług 

terapeuty rodzinnego i prawnika 

· Współpraca rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu 

własnych problemów życiowych. 

· Edukacja rodziców 

· Zwiększenie środków finansowych w obszarze pomocy 

społecznej, edukacji i wychowania. 

· Bogata oferta szkoleń i innych możliwości podnoszenia 

kwalifikacji przez kadrę zajmującą się problemami 

rodziny 
 

 · Ubożenie społeczeństwa i osłabienie funkcji 

opiekuńczej rodziny 

· Większa skala zjawisk niepożądanych (m. in. 

przemoc, uzależnienia) 

· Niestabilny system prawny w zakresie wspierania 

rodziny i pomocy społecznej 

· Rozpad więzi rodzinnych 

· Wzrost patologicznych zachowań wśród dzieci 

i młodzieży 

· Zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo 

wychowawczych przez rodziców 

· Brak świadomości problemu i umiejętności szukania 

pomocy przez rodziny dysfunkcyjne 

· Uzależnienie rodzin od pomocy społecznej oraz 

zjawisko „dziedziczenia biedy” 

· Demotywacyjny charakter przyznawania świadczeń 

społecznych 

· Ograniczenie środków finansowych na realizację 

zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 

·  Obojętność społeczności lokalnej wobec problemów 

konkretnych osób i rodzin 
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XI. Instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny 

Na terenie gminy Pyskowice funkcjonuje wiele podmiotów działających w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. 

W tabeli poniżej zestawiono dane o formach pomocy oferowanej dziecku i rodzinie zebrane od lokalnych 

instytucji. 

 NAZWA 

INSTYTUCJI 

 DANE 

TELEADRESOWE 

 DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI UKIERUNKOWANA 

NA POMOC DZIECKU 

I RODZINIE 

 Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 ul. Cicha 1 

44-120 Pyskowice 

tel. 32/233-23-55 

 · Wsparcie finansowe 

· Praca socjalna 

· Poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne 

· Asystentura rodzin 

· Videotrening komunikacji (VIT) 

· Pomoc w formie dożywiania 

· Zapewnienie schronienia osobom potrzebującym 

· Monitorowanie sytuacji w rodzinie przez pracowników 

socjalnych 

· Sporządzanie wniosków w celu skierowania osób uzależnionych 

na leczenie odwykowe 

· Sporządzanie wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację 

dziecka 

 Komisariat Policji 

 ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 24a 

44-120 Pyskowice 

tel. 32/300-85-50 

 · Monitorowanie sytuacji w rodzinach przez dzielnicowych 

· Podejmowanie interwencji i sporządzanie dokumentacji z ich 

przebiegu 

· Wszczynanie postępowań karnych wobec sprawców przemocy 

· Sporządzanie wniosków w celu skierowania osób uzależnionych 

na leczenie odwykowe 

 Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

(GKRPA) 

 ul. Ignacego Paderewskiego 

5 

44-120 Pyskowice 

(pełni dyżury 

w Ośrodku Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień) 

 

 

tel. 32/332-60-04 

 ·  Przyjmowanie zgłoszeń 

o przypadku nadużywania alkoholu 

·  Wzywanie na rozmowę osób nadużywających alkoholu 

i motywowanie ich do leczenia 

·  Kierowanie osób na badanie przez biegłych (psychologa 

i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 

leczniczego 

·  Kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu 

wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego 

·  Inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych 

postaw wobec uzależnień i przemocy 

 Ośrodek Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień 

 ul. Ignacego Paderewskiego 

5 

44-120 Pyskowice 

tel. 32/232-19-86 

 ·  Prowadzone są zajęcia edukacyjne dla członków rodzin 

osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie 

·  Prowadzone są zajęcia edukacyjno-motywujące 

w tematyce uzależnienia od alkoholu nakierowane na 

motywowanie do leczenia oraz wspierania abstynencji po 

zakończonym leczeniu odwykowym dla osób uzależnionych 

od alkoholu 

·  Udzielane są porady w zakresie pomocy psychologicznej 

dla rodzin z problemami alkoholowymi, sposobów 

zapobiegania przemocy oraz indywidualne konsultacje dla 

osób pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu 

·  Udzielane są porady prawne 

·  Odbywają się posiedzenia GKRPA 

 Punkt Konsultacyjny 

 ul. Ignacego Paderewskiego 

5 

44-120 Pyskowice 

(w Ośrodku Rozwiązywania 

 · Konsultacje, poradnictwo, terapia indywidualna i rodzinna 

· Wsparcie psychologiczne dla osób, które doświadczają 

bezradności wobec narkomanii 

i utraciły wszelką nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy 
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Problemów Uzależnień) 

tel. 32/232-19-86 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 

 ul. Cicha 1 

44-120 Pyskowice 

tel. 32/233-23-55 

 · Koordynowanie i integrowanie działań instytucji wchodzących 

w jego skład 

· Podejmowanie działań w zagrożonych przemocą środowiskach 

rodzinnych 

· Upowszechnianie informacji 

w środowisku lokalnym dotyczących dostępu do instytucji, osób 

i działań pomocowych 

· Powoływanie grup roboczych, których głównym zadaniem jest 

planowanie i organizowanie konkretnych działań pomocowych 

dla indywidualnych środowisk dotkniętych problemem przemocy 

w rodzinie, zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty” 

 

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE 

 Gimnazjum nr 1 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Strzelców Bytomskich 1 

tel. 32/233-26-85 

 ·  Konsultacje i porady dla rodziców dzieci sprawiających 

trudności wychowawcze 

·  Systematyczne prowadzenie diagnozy zjawisk 

związanych z dysfunkcją społeczną poprzez rozmowy, 

obserwację oraz inicjowanie odpowiednich form wsparcia 

· W szkołach i niektórych przedszkolach pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów 

 

· W szkołach prowadzone są zajęcia z uczniami 

w ramach programów profilaktycznych, 

psychoedukacyjnych 

i wychowawczych 

·  Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych 

·  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 

warsztatów 

·  Podejmowanie interwencji 

w przypadku stwierdzenia przemocy wobec dzieci 
 

 Żłobek Miejski 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Ignacego Paderewskiego 5 

tel. 32/233-27-17 

 Przedszkole 

nr 1 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Oświęcimska 28 

tel. 32/233-25-80 

 Przedszkole 

nr 2 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Wyzwolenia Boczna 2 

tel. 32/233-27-51 

 Przedszkole 

nr 3 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Wojska Polskiego 19 

tel. 32/233-27-43 

 Przedszkole 

nr 4 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Henryka Dąbrowskiego 3 

tel. 32/233-22-15 

 Przedszkole 

nr 5 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Szopena 9a 

tel. 32/233-24-38 

 Szkoła Podstawowa 

nr 4 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Wojska Polskiego 23 

tel. 32/233-20-10 

 Szkoła Podstawowa 

nr 6 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Wyzwolenia 4 

tel. 32/233-23-17 

 Zespół Szkół 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Szkolna 2 

tel. 32/233-32-48, 32/333-18-

24 

 Zespół Szkół 

im. Marii Konopnickiej 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 37 

tel. 32/233-25-96 

 Zespół Szkół 

Specjalnych 

 44-120 Pyskowice, ul. Józefa 

Poniatowskiego 2 

tel. 32/233-26-51 

 Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

 ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 37 

44-120 Pyskowice 

tel. 32/233-32-23 

 · Diagnoza i terapia psychologiczna 

· Współpraca z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności 

wychowawcze 

· Zajęcia edukacyjne – integracyjne, aktywizujące 
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· Prowadzenie „Szkoły dla Rodziców” 

 Ochotnicze Hufce Pracy 

 ul. Mikołaja Kopernika 2 

44-120 Pyskowice 

tel. 32/333-20-73 

 · Realizacja programów wychowawczych, edukacyjnych 

i resocjalizacyjnych 

· Organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalno-

oświatowych dla młodzieży 

· Aktywizacja społeczna młodzieży 

 

 

 

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 NZOZ Caritas Stacja 

Opieki 

w Pyskowicach 

 44-120 Pyskowice, ul. Józefa 

Wieczorka 3 

tel. 32/233-27-78 

 · Świadczy usługi w zakresie pomocy rzeczowej usług 

pielęgniarsko-pielęgnacyjnych oraz usług opiekuńczych 

 NZOZ Centrum Usług 

Medycznych A.A. Remedium 

S.C. 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Ignacego Paderewskiego 11 

tel. 32/233-87-62 

 · Pomoc medyczna 

· W niektórych Poradnie Zdrowia Psychicznego 

· Możliwość uzyskania zaświadczenia lekarskiego 

o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem 

przemocy 

w rodzinie 

 NZOZ Wielospecjalistyczna 

Przychodnia Nr 1 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Wojska Polskiego 10 

tel. 32/233-20-06 

 NZOZ Praktyka Lekarza 

Rodzinnego 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Sikorskiego 83 

tel. 32/233-26-63 

 Szpital Sp. z o.o. 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Szpitalna 2 

tel. 32/233-24-24 

 Stacja Pogotowia 

Ratunkowego 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Szpitalna 2 

tel. 32/233-29-98 

 ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE 

 Świetlica 

Socjoterapeutyczna nr 1 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Henryka Dąbrowskiego 2 
 

 · Edukacyjne i terapeutyczne oddziaływania skierowane do dzieci 

i młodzieży 
 Świetlica 

Socjoterapeutyczna nr 2 

 44-120 Pyskowice, ul. 

Oświęcimska 2 

(przy Parafii M.B. 

Nieustającej Pomocy) 

tel. 32/233-91-34 

 Świetlica Środowiskowa 

OHP dla młodzieży 

 44-120 Pyskowice, 

ul.Mikołaja Kopernika 2 

Ponadto na terenie Pyskowic funkcjonują inne podmioty, instytucje i organizacje pozarządowe, których działalność 

ukierunkowana jest na wsparcie dziecka i rodziny. 

Szczególne wsparcie oferowane jest osobom chorym i niepełnosprawnym. Udzielają go między innymi: 

· Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym - 

status OPP, Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 42/8, tel. (32) 233 82 39, 

· JA-TY-MY Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół Pyskowice, ul. 

Generała Władysława Sikorskiego 13, tel. (32) 333 33 56, 

· Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM W PYSKOWICACH” - status OPP, Punkt Informacyjny 

Pyskowice, ul. Dąbrowskiego 2, tel. (32) 233 36 31, 

· Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Tęcza, Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 3, tel. 

(32) 233 89 45. 

Duży nacisk kładzie się również na zajęcia sportowe, których oferta skierowana jest nie tylko do osób dorosłych 

ale przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zajęcia te pozwalają młodym ludziom na rozładowanie agresji 

i nadmiernej energii w sposób kontrolowany. Prowadzone są między innymi przez: 

Id: B33F03CC-4F70-40A9-887B-FE97900421B9. Podpisany Strona 10



 

· Miejski Klub Sportowo-Rekreacyjny „CZARNI” Pyskowice, ul. Generała Władysława Sikorskiego 79, tel. 

(32) 233 29 11, 

· Miejski Klub Sportowo-Rekreacyjny Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 1a, tel. (32) 333 20 95, tel. 

509 736 005, 

· Miejski Klub Sportowy „RETURN” Pyskowice, ul. Paderewskiego 14/1/11, tel. 603 981 593, 

· Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 1, tel. (32) 233 26 85, 

· Śląski Klub „TAEKWON-DO” ITF Pyskowice, ul. Lompy 2B/13, tel. 781 996 177, 

· Klub Sportowo-Rekreacyjny „REMEDIUM” Pyskowice, ul. Ignacego Paderewskiego 11, tel. 

(32) 233 87 62 wew. 26, 

· Klub Sympatyków Siatkówki „GUMISIE” Pyskowice, ul. Józefa Wieczorka 24/2, tel. 691 371 413, 

· Klub Futsal Akademia Pyskowice, Aleja Jana Pawła II 9, tel. 506 249 296, 

· Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Pyskowice, ul. Wyzwolenia 4, tel. 666 301 209. 

Niemniej ważne są zajęcia o charakterze kulturalnym i artystycznym, które pozwalają dzieciom i młodzieży na 

rozwijanie swoich talentów i zainteresowań. Działania profilaktyczne, które skierowane są do wszystkich 

środowisk i grup społecznych, realizowane są w szczególności w formie zajęć plastycznych, literackich, 

muzycznych, tanecznych, teatralnych i wokalnych. Prowadzone są między innymi przez: 

· Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Pyskowice, ul. Stefana Wyszyńskiego 27, tel. (32) 233 25 34, (32) 

333 03 48, 

· Miejska Bibliotek Publiczna, Pyskowice, Pl. Józefa Piłsudskiego 1, tel. (32) 233 24 75. 

 

XII. Asystent rodziny 

Od 1 stycznia 2015r. każda gmina zobligowana jest do zatrudnienia asystenta rodziny, celem zapewnienia 

odpowiedniej jakości pracy z rodzinami doświadczającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

Asystent rodziny zajmuje się niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. 

Asystent rodziny kierowany będzie do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego 

wymaga wsparcia zewnętrznego. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu 

stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do 

oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. 

Rola asystenta rodziny polega m.in. na: 

- opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

- dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, 

- udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych 

z dziećmi, 

- wspieraniu aktywności społecznej rodzin, 

- motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

- udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

- udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez ich udział w zajęciach psychoedukacyjnych, 

- prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

- prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

- współpraca ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się dzieckiem i rodziną. 
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W 2014r. Ośrodek złożył wniosek w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

o dofinansowanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. 

Pozyskano środki w wysokości 18 026,00zł, które pozwoliły na zatrudnienie jednego asystenta rodziny na okres 

8 miesięcy (od maja do grudnia 2014r.). 

 

XIII. Karta Dużej Rodziny  

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom 

z przynajmniej trójką dzieci, również rodzinom zastępczym, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana 

bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub 

do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania 

orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta Dużej Rodziny oferuje rodzinom wielodzietnym zniżki oraz dodatkowe uprawnienia. Jej posiadacze 

będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego 

kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Liczba instytucji 

i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą 

opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Od 16 czerwca 2014r. rodziny wielodzietne mogą składać  wnioski  o wydanie Karty Dużej Rodziny 

w Ośrodku Pomocy Społecznej.  

 

XIV. Cel Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

Celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 jest stworzenie optymalnych warunków 

umożliwiających realizowanie transparentnego systemu wsparcia na rzecz rodzin i poprawę ich działania 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Cel główny : 

Utworzenie spójnego systemu wsparcia dziecka i rodziny w gminie Pyskowice. 

Cele szczegółowe : 

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka oraz rodziny – cel realizowany będzie poprzez 

następujące działania: 

· Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia, 

· Dofinansowanie wydatków, związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, 

· Aktywizacja zawodowa rodzin z problemem bezrobocia, 

· Zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy. 

2. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez kompleksowe wsparcie rodzin zagrożonych 

dysfunkcją i dysfunkcyjnych – cel realizowany będzie poprzez następujące działania: 

· Systematyczne monitorowanie sytuacji dzieci i rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników 

socjalnych, dzielnicowych, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się 

z rodziną. 

· Zapewnienie wsparcia asystenta rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

· Zapewnienie dostępności konsultacji, poradnictwa specjalistycznego oraz organizowanie i informowanie 

o miejscach pomocy. 

· Podejmowanie działań podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców. 

· Rozwój wolontariatu 

· Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
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· Finansowanie istniejących świetlic oraz dążenie do tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego na 

terenie miasta. 

· Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających. 

· Promocja i realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, skierowanych 

do rodziców i dzieci. 

· Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez działania o charakterze sportowo-

rekreacyjnym i kulturalno-oświatowym. 

· Organizowanie festynów, inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, pikników rodzinnych, imprez 

okolicznościowych. 

· Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. 

· Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

3. Podnoszenie kompetencji osób i poszerzenie oferty instytucji działających w obszarze wspierania rodziny – 

cel realizowany będzie poprzez następujące działania: 

· Organizacja szkoleń, konferencji, treningów, podnoszących kwalifikacje osób działających na rzecz dziecka 

i rodziny. 

· Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. 

· Utworzenie etatu terapeuty rodzinnego. 

4. Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny – cel 

realizowany będzie poprzez następujące działania: 

- Stała współpraca z kuratorami sądowymi, funkcjonariuszami policji, pracownikami placówek oświatowych 

i ochrony zdrowia oraz przedstawicielami innych instytucji, działających na rzecz dziecka i rodziny. 

- Organizowanie narad, szkoleń, konferencji i spotkań informacyjnych służących doskonaleniu systemu 

współpracy pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej i instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się 

organizowaniem pomocy rodzinom. 

- Opracowanie wspólnych procedur postępowania z zakresu udzielania wsparcia dziecku i rodzinie. 

XV. Harmonogram działań 

 Gminny program wspierania rodziny na lata 2014 – 2016 

 Cel główny : UTWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W GMINIE 

PYSKOWICE 

 Cele szczegół owe  Działania  Wskaźniki 
 Jednostki 

realizujące 

 Okres 

realizacji 

 I. Zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb 
bytowych dziecka oraz rodziny 

 1) Zapewnienie pomocy materialnej 

i rzeczowej rodzinom wymagającym 

wsparcia 

 liczba i formy udzielonej 

pomocy 

liczba rodzin i dzieci w tych 
rodzinach objętych pomocą 

liczba wydanych Kart Dużej 

Rodziny  

 OPS  2014-2016 

 2) Dofinansowanie wydatków, związanych 

z dożywianiem dzieci i młodzieży 

z ubogich rodzin 

 liczba dzieci korzystających 
z posiłków 

 OPS, placówki oświatowe  2014-2016 
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 3) Aktywizacja zawodowa rodzin 
z problemem bezrobocia 

 

 liczba osób wykonujących 

prace społecznie użyteczne 
liczba osób bezrobotynych 

zarejestrowanych w PUP  

 OPS, PUP, OHP  2014-2016 

 4) Zapewnienie pomocy osobom 

doznającym przemocy 

 

 liczba osób 

( dorośli i dzieci) 

 Policja, OPS, placówki 

oświatowe, placówki 
ochrony zdrowia, GKRPA, 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

 2014-2016 

 

 II. Zapobieganie umieszczaniu 

dzieci w pieczy zastępczej 
poprzez kompleksowe 

wsparcie rodzin zagrożonych 

dysfunkcją 

i dysfunkcyjnych 

 

 1) Systematyczne monitorowanie sytuacji 
dzieci 

i rodzin zagrożonych kryzysem przez 

pracowników socjalnych, dzielnicowych, 
pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli 

innych zawodów kontaktujących się 

z rodziną 

 

 liczba rodzin korzystających 
z pomocy społecznej 

z podziałem na przyczyny 

przyznawania pomocy 

 OPS, Policja, 

placówki oświatowe i inne 
 

 

 2014-2016 

 2) Zapewnienie wsparcia asystenta 

rodzinom przeżywającym trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 

 

 liczba asystentów pracujących 

na rzecz rodzin 
§ liczba rodzin, którym 

przydzielono asystenta 

 OPS  2014-2016 

 3) Zapewnienie dostępności konsultacji, 

poradnictwa specjalistycznego oraz 

organizowanie i informowanie o miejscach 
pomocy 

 

 liczba i rodzaj miejsc 

poradnictwa specjalistycznego 
§ liczba osób i udzielonych 

porad 

 

 

 OPS, placówki oświatowe, 
placówki ochrony zdrowia, 

GKRPA, ORPU, PPP 

 

 2014-2016 

 4) Podejmowanie działań podnoszących 

kompetencje wychowawcze rodziców 

 

 liczba i rodzaj działań 

liczba osób objętych 
działaniami 

 OPS, placówki oświatowe, 

PPP 
 2014-2016 

 

 5) Rozwój wolontariatu 

 
 liczba wolontariuszy liczba 

osób objętych wsparciem 
 OPS, placówki oświatowe  2014-2016 

 6) Przeciwdziałanie przemocy rodzinie 

 

 liczba założonych Niebieskich 

Kart liczba osób objętych 
wsparciem 

liczba spotkań grup roboczych 

i Zespołu Interdyscyplinarnego 

 Policja, OPS, placówki 

oświatowe, placówki 
ochrony zdrowia, GKRPA, 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

 2014-2016 

 

 7) Finansowanie istniejących świetlic oraz 

dążenie do tworzenia nowych placówek 
wsparcia dziennego na terenie miasta 

 

 liczba działąjących placówek 

liczba dzieci objętych opieką 
przez placówki 

 Gmina  2014-2016 
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 8) Organizowanie szkoleń i tworzenie 
warunków do działania rodzin wspierających 

 
 liczba rodzin wspierających  Gmina  2014-2016 

 9) Promocja i realizacja programów 

profilaktycznych, terapeutycznych, 

psychoedukacyjnych, skierowanych do 
rodziców i dzieci 

 

  liczba zrealizowanych 

programów 
 placówki oświatowe, PPP, 

GTW 
 2014-2016 

 10) Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży poprzez działania 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym 

i kulturalno-oświatowym 

 

 liczba i rodzaj działania 
o charakterze sportowo-

rekreacyjnym i kulturalno-

oświatowym 

 PPP, GTW, OHP, MOKiS, 

placówki oświatowe, 
organizacje pozarządowe 

 

 2014-2016 

 11) Organizowanie festynów, inicjatyw 

sportowo – rekreacyjnych, pikników 

rodzinnych, imprez okolicznościowych 

 

 liczba zorganizowanych 
imprez na rzecz rodziny 

 Gmina, MOKiS, GTW, 

placówki oświatowe, 

organizacje 
pozarządowe, 

kościoły, związki 

wyznaniowe, OPS 

 

 2014-2016 

 12) Podejmowanie działań interwencyjnych 
i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci 

 

 liczba dzieci umieszczonych 
interwencyjnie w pieczy 

zastępczej 

 Policja, OPS, placówki 
ochrony zdrowia 

 

 2014-2016 

 

 13) Współfinansowanie pobytu dziecka 

w rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo – terapeutycznej, 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

 

 liczba dzieci umieszczonych 

w poszczególnych ośrodkach 

wysokość środków 
przeznaczonych na pokrycie 

pobytu dzieci w placówkach 

 OPS  2014-2016 

 III Podnoszenie 

kompetencji 

osób i poszerzenie oferty 

instytucji działających 

w obszarze wspierania 

rodziny 
 

 1) Organizacja szkoleń, konferencji, 

treningów podnoszących kwalifikacje osób 

działających na rzecz dziecka i rodziny 

 

 liczba szkoleń, konferencji, 

treningów 

liczba uczestników 

 OPS, Gmina, Policja, 

placówki oświatowe, 

organizacje pozarządowe 

 

 2014-2016 

 2) Umożliwienie podnoszeniu kwalifikacji 

przez asystentów rodziny 

 

 liczba szkoleń 

liczba uczestników 
 OPS  2014-2016 

 3) Utworzenie etatu terapeuty rodzinnego 

 

 liczba i wymiar czasu pracy 
terapeuty rodzinnego 

liczba osób, które skorzystały 

z tej formy wsparcia 

 Gmina/OPS  2014-2016 
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 IV Doskonalenie 

współpracy pomiędzy 

instytucjami 

i podmiotami 

działającymi 

na rzecz dzieci i rodziny 
 

 1) Stała współpraca z kuratorami sądowymi, 
funkcjonariuszami policji, pracownikami 

placówek oświatowych i ochrony zdrowia 

oraz przedstawicielami innych instytucji, 
działających na rzecz dziecka i rodziny 

 

 liczba podjętych wspólnie 

interwencji 
liczba osób objętych 

wsparciem 

 OPS, Policja, placówki 

oświatowe, placówki 
ochrony zdrowia, kuratorzy, 

organizacje pozarządowe 

 

 2014-2016 

 2) Organizowanie narad, szkoleń, 
konferencji 

i spotkań informacyjnych służących 

doskonaleniu systemu współpracy pomiędzy 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

i instytucjami oraz organizacjami 

zajmującymi się organizowaniem pomocy 
rodzinom 

 

 liczba szkoleń, spotkań, 
konferencji itp. 

 OPS, Policja, placówki 

oświatowe, organizacje 

pozarządowe 

 

 2014-2016 

 3) Opracowanie wspólnych procedur 

postępowania z zakresu udzielania 

wsparcia dziecku i rodzinie 

 

 liczba wypracowanych 
procedur 

 OPS, Policja, placówki 

oświatowe, placówki 

ochrony zdrowia, kuratorzy 

 

 2014-2016 

XVI. Beneficjenci programu 

Adresatami Programu są dzieci i rodziny mieszkające w gminie Pyskowice, w szczególności te, które przeżywają 

trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy 

zastępczej. 

Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu 

dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale też wszystkich jej członków. Przywrócenie prawidłowego 

funkcjonowania rodzin korzystnie wpływa również na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie społeczności lokalnej. 

XVII. Źródła finansowania programu 

W realizacji działań programowych stosowane będą mechanizmy finansowe pozwalające na jak najskuteczniejsze 

i najpełniejsze wykonywanie założonych zadań. Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2014-2016 są: 

- środki własne gminy, 

- dotacje z budżetu państwa, 

- środki unijne, 

XVIII. Realizatorzy programu 

W lokalnym systemie działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych rodziny należy wziąć pod uwagę 

uczestnictwo różnych podmiotów i instytucji, co pozwoli na pełne i kompleksowe ujęcie systemu wsparcia dziecka 

i rodziny. 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach przy 

współpracy z następującymi instytucjami: 

- Urzędem Miasta Pyskowice, 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

- Policją, 

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

- Placówkami oświatowymi i kulturalnymi, 

- Placówkami ochrony zdrowia, 

- Organizacjami pozarządowymi. 
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XIX. Monitoring i ewaluacja 

Nieodzownym elementem towarzyszącym wdrażaniu programu jest jego monitorowanie i ocena realizacji. 

Monitoring programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz 

podejmowanie bieżących działań korygujących. 

Program ma charakter otwarty, będzie podlegał ewaluacji w zależności od pojawiających się potrzeb. 

 

Id: B33F03CC-4F70-40A9-887B-FE97900421B9. Podpisany Strona 17



UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizując ten obowiązek, przygotowano niniejszy Program w celu określenia spójnego

systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów

opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych

instytucji zajmujących się rodziną.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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