
UCHWAŁA NR XIV/117/19
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 Ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111; zm.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 924.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa
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1. WPROWADZENIE  

Niniejszy Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, zwany dalej 

Programem jest kontynuacją programu wspierania rodziny realizowanego  

w gminie Dąbrowa od 2016 r. i powstał w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która  weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2012 r. W programie mocno akcentuje się potrzebę wspierania rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z zapisem zawartym  

w preambule, że wszelkie działania podejmuje się: „Dla dobra dzieci, które potrzebują 

szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, 

miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla 

zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, 

dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym 

środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,  

w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności  w opiekowaniu się  

i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 

przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”.  

Rodzina, jako pierwsze i podstawowe środowisko wychowawcze wpływa  

na osobowość człowieka, jego życie i rozwój. Dla potomstwa rodzina stanowi naturalne  

i podstawowe środowisko wychowawcze, w którym poprzez właściwe oddziaływanie 

stymulowany jest rozwój i kształtowana jest tożsamość młodego człowieka. Ważne jest,  

aby rodziny zapewniały dzieciom przestrzeń do prawidłowego rozwoju. Każdy rodzic napotyka 

na trudności w procesie wychowania dzieci. W przypadku, gdy w funkcjonowaniu rodziny 

pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane 

są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Problemy występujące  

w rodzinie często są złożone i wymagają działań interdyscyplinarnych, kompleksowych 

rozwiązań. 

Głównym założeniem i istotą systemowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny 

jest praca z całą rodziną, w oparciu o zasadę wzajemnej współpracy i współdziałania 

odpowiednich służb publicznych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zajmujących 

się pomaganiem rodzinie.  
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2. REGULACJE PRAWNE  

Podstawą prawną do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

są następujące akty prawne: 

1. Konwencja o Prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych  

dnia 20 listopada 1989 r.  

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 r. 

poz. 1111 z późn. zm.)  

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.)  

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z  2015 r. poz. 1390 

z późn. zm.)  

7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)  

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.)  

9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin : „Za życiem”  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)  

10. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134)  

11. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 670 z późn. zm.)  

12. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220  

z późn. zm.)  

13. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry Start” ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn.zm.) 

16. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 rok o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018 r. poz.1878  

z późn. zm). 
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3. DIAGNOZA 

Gmina Dąbrowa zajmuje powierzchnię 113,60 km², jest podzielona na 13 sołectw: 

Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa 

Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna.  

 

3.1 Demografia 

W gminie Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2018r. zameldowanych było 8 104 osób,  

z czego 4 131 stanowiły kobiety, a 3 973 mężczyźni. Można zauważyć, że maleje liczba 

ludności zamieszkujących Gminę, co spowodowane jest miedzy innymi ujemnym przyrostem 

naturalnym oraz coraz większą emigracja zarobkową. 

Jak wynika z poniższej tabeli wzrasta liczba ludności w wieku poprodukcyjnym,  

co oznacza, że społeczeństwo Gminy starzeje się. 

 

Tabela nr 1 . Ludność Gminy Dąbrowa w latach 2016-2018. 

Dane 2016 rok* 2017 rok 2018 rok 

Ludność 9 682 8 131 8 104 

- w tym kobiety 4 948 4 147 4 131 

- w tym mężczyźni 4 734 3 984 3 973 

Ludność w wieku 

- przedprodukcyjnym 1 592 1 485 1 460 

- produkcyjnym 6 365 5 426 5 380 

- poprodukcyjnym 1 725 1 220 1 264 

Urodzenia żywe 79 95 68 

Zgony 85 73 77 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Dąbrowie. 

* 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana granic administracyjnych Gminy Dąbrowa (z Gminy 

zostały wyłączone miejscowości: Sławice, Wrzoski i część Karczowa) – dlatego wszelkie analizy 

porównawcze mogą być prowadzone wyłącznie poprzez odniesienie danych z roku 2018 do 

2017, zaś dane dotyczące roku 2016 umieszcza się tylko poglądowo. 
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3.2 Problem bezrobocia 

Bezrobocie leży u podstaw wielu problemów społecznych. Długotrwałe bezrobocie 

związane jest z obniżeniem standardu materialnego życia bezrobotnego, jak i całej jego rodziny. 

Poziom bezrobocia na przestrzeni lat 2016-2018 charakteryzuje się tendencją 

spadkową. Wpływ na stan bezrobocia ma emigracja zarobkowa, poprawa jakości życia dzięki 

pomocy finansowej państwa oraz proponowane atrakcyjne oferty pracy dla osób bezrobotnych. 

Jednakże nadal na terenie Gminy bezrobocie jest głównym czynnikiem ubóstwa rodzin, 

które najczęściej korzystają ze wsparcia pomocy społecznej. Niesie ono za sobą nie tylko 

niedostatek, ale też negatywne skutki w zakresie funkcjonowania rodziny. Często prowadzi do 

zachowań aspołecznych w rodzinie, nałogów, marginalizacji, obniżenia poziomu życia, potrzeb 

bytowych. W konsekwencji generuje wystąpienie dewiacji społecznej  

oraz nie radzenie sobie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W rodzinach 

dysfunkcyjnych często występuje alkohol, złe warunki socjalno – bytowe, problemy  

w zakresie opieki nad dziećmi. Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny jest częstym powodem 

zaniedbywania przez dzieci nauki i nierealizowania obowiązku szkolnego, demoralizacji oraz 

niskiej samooceny. 

 

Tabela nr 2 . Bezrobotni zarejestrowani gm. Dąbrowa w latach 2016-2018. 

Dane  2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Ogólna liczba bezrobotnych,  

w tym: 

272 219 200 

kobiety 165 121 113 

mężczyźni 107 98 87 

Stopa bezrobocia 4,3% 4,1% 3,7% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Dąbrowie. . 

*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 
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3.3 Pomoc społeczna 

 Ustawa o pomocy społecznej definiuje pomoc społeczną. Zgodnie z art. 2.1. powyższej 

ustawy: „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą  

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i możliwości”. 

 Zauważalna jest tendencja wzrostowa w liczbie rodzin objętych pomocą Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wynika, to z faktu złożonych problemów występujących  

w rodzinach z terenu Gminy. 

 

Tabela nr 3 . Liczba rodzin objętych pomocą społeczną gm. Dąbrowa w latach 2016-2018. 

Dane 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Liczba rodzin 

objętych pomocą 

społeczną 

101 174 182 

Liczba osób  

w rodzinie 

238 426 454 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 
 

 Zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych obejmują w szczególności 

przyznawanie oraz wypłatę niżej wymienionych świadczeń: 

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 

- świadczeń opiekuńczych (zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych 

zasiłków opiekuńczych); 

- zasiłków dla opiekuna, 

- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 

- świadczeń rodzicielskich. 

Ponadto wypłacane są świadczenia określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów, ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet  

w ciąży i rodzin „ Za życiem”. 
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Tabela nr 4 . Wybrane rodzaje pomocy udzielanej przez OPS w Dąbrowie w latach  

2016-2018. 

Rodzaj świadczenia Liczba wydanych 

decyzji  

w 2016 roku 

Liczba wydanych 

decyzji  

w 2017 roku 

Liczba wydanych 

decyzji  

w 2018 roku 

Zasiłek stały 9 18 26 

Zasiłek okresowy 81 77 86 

Zasiłek celowy i w 

naturze 

147 186 177 

Zasiłek rodzinny wraz  

z dodatkami 

291 269 265 

Świadczenie 

Pielęgnacyjne 

10 8 26 

Specjalny zasiłek 

Opiekuńczy 

3 3 5 

Świadczenie 

rodzicielskie 

16 17 6 

Zasiłek dla opiekuna 0 0 2 

Zasiłek pielęgnacyjny 28 21 26 

Jednorazowa zapomoga 

z tytułu urodzenia się 

dziecka 

53 66 44 

Świadczenie 

wychowawcze 

666 595 589 

Dobry Start - - 611 

Świadczenie  

z funduszu 

alimentacyjnego 

38 25 30 

Dożywianie 63 63 48 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 
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W analizie porównawczej roku 2018 do 2017 obserwuje się tendencję spadkową liczby 

wydanych decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi  

z tytułu urodzenia się dziecka, dożywiania. Na uwagę zasługuje liczna grupa beneficjentów 

nowego rządowego programu „Dobry Start”, który funkcjonuje od roku 2018. Na podobnym 

poziomie utrzymuje się liczba wydawanych decyzji odnośnie zasiłku rodzinnego wraz  

z dodatkami, zasiłku celowego i w naturze, świadczeń wychowawczych, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego. Odnotowano wzrost liczby decyzji przyznających: zasiłek stały, 

zasiłek okresowy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 

 

Wykres nr 1. Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej OPS w Dąbrowie w latach 

2016-2018. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 

 

Powyższy wykres przedstawia spadek liczby rodzin korzystających z pomocy finansowej OPS 

w Dąbrowie. Wynikać to może z poprawy warunków bytowych, spadku poziomu bezrobocia 

oraz faktu, że w starzejącym się społeczeństwie mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym 

otrzymują wypracowane przez siebie świadczenia i nie kwalifikują się  

do korzystania z zasiłków wypłacanych przez OPS w Dąbrowie. 

Ośrodek wspiera finansowo osoby nie mogące podjąć zatrudnienia wypłacając  

im zasiłek stały. Na przestrzeni lat wśród dominujących powodów korzystania ze świadczeń 

pomocy społecznej znajdują się 4 przesłanki: bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność. 
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Z danych statystycznych ośrodka wynika, iż na przełomie lat 2017-2018 liczba rodzin 

z dziećmi objęta pomocą finansową z pomocy społecznej utrzymuje się na zbliżonym poziomie 

tj. 23 rodziny w roku 2017 i 21 rodzin w roku 2018.  

 

Tabela nr 5. Wybrane świadczenia pieniężne wypłacanej przez OPS w Dąbrowie w latach 2016-

2018. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 
 

Powyżej wybrane świadczenia utrzymują się na podobnym poziomie, można zauważyć 

wzrost kwot wypłacanych świadczeń, co jest spowodowane podwyższeniem kwot świadczeń 

oraz wzrostem cen usług dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. 

Zmniejszenie liczby osób korzystających z zasiłku stałego i okresowego może być 

spowodowane polepszającą się sytuacją materialną rodzin korzystających ze świadczenia 

wychowawczego i sytuacją na rynku pracy. 

Świadczenia otrzymywane w ramach programu Rodzina 500 plus nie są zgodnie  

z przepisami wliczane do dochodu rodziny, jednak analizując budżet podopiecznych Ośrodka 

nie pomija się faktu jego otrzymywania. 

 

Rodzaj 

świadczenia 

2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Kwota  

wypłaconych 

świadczeń  

w zł 

Liczba  

osób 

Kwota  

wypłaconych 

świadczeń  

w zł 

Liczba  

osób 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń  

w zł 

Liczba  

osób 

Zasiłek stały 88 103,00 15 96 496,00 20 105 878,55 17 

Zasiłek 

okresowy 
68 397,90 47 55 029,79 41 54 591,50 33 

Zasiłek 

celowy  

i w naturze 

24 624,41 50 33 935,90 

 

65 

 

32 765,01 62 

Domy 

Pomocy 

Społecznej 

422 562,34 17 423 078,95 18 491 113,30 18 
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Beneficjenci, którzy korzystają z pomocy OPS w Dąbrowie to osoby głównie bierne 

zawodowo, ubogie i niepełnosprawne, a także nie radzące sobie w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. Istotną rolę w działalności 

odgrywa praca socjalna. Obserwuje się tendencję wzrostową liczby osób i rodzin 

wymagających wyłącznie pracy socjalnej. Wynika to z faktu, że problemy w rodzinie coraz 

częściej są złożone i rodziny nie radzą sobie z ich rozwiązywaniem. Często te rodziny zgłaszają 

się same do pracowników socjalnych po wsparcie, ale zdarza się, że inne osoby  

z najbliższego środowiska  zgłaszają ten problem i w ramach działań interwencyjnych 

pracownicy socjalni udzielają wsparcia rodzinie.  

 

Wykres nr 2. Liczba zawartych kontraktów socjalnych w OPS w Dąbrowie w latach  

2016-2018. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 
 

Kontrakt socjalny to pisemna umowna zawarta z osobą ubiegająca się o pomoc, 

określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych 

działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby i rodziny.  

W 2018 r. w stosunku do roku 2017 widoczny jest znaczny wzrost liczby zawieranych 

kontraktów socjalnych oraz liczby osób objętych kontraktem, co świadczy o intensyfikacji 

pracy socjalnej z rodziną. 

Liczba kontraktów socjalnych

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym
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Inną formą pomocy i wsparcia skierowana bezpośrednio do dzieci i młodzieży  

jest finansowanie posiłków wydawanych w placówkach oświatowych. 

 

Tabela nr 6. Pomoc udzielana dzieciom w latach 2016-2018 w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” . 

Dożywianie dzieci 

2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Pomoc w formie posiłku  

(liczba dzieci) 

Pomoc w formie posiłku 

(liczba dzieci) 

Pomoc w formie posiłku 

(liczba dzieci) 

90 51 38 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 
 

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat liczba dzieci objętych dożywianiem w szkole spadła. 

Można sądzić, że wywołane jest to poprawą poziomu życia rodzin z dziećmi – mieszkańców 

Gminy Dąbrowa. 

Dobre rezultaty przynosi Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. 

 

Wykres nr 3. Liczba rodzin objęta Pomocą Żywnościową w OPS w Dąbrowie w latach  

2016-2018. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 

 
Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt z rodziną 

w środowisku. Przeprowadzając wywiady środowiskowe dokonują diagnozy problemów. 
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Problemy społeczne w gminie Dąbrowa rozwiązuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy 

Społecznej przy współpracy z Urzędem Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policją, Placówkami oświatowymi, Zakładami Opieki Zdrowotnej, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Interdyscyplinarnym, Sądem Rejonowym, 

Prokuraturą Rejonową, Urzędem Pracy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc osobom bezrobotnym bez prawa  

do zasiłku w formie oferowanych prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne  

są rodzajem wsparcia dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, równocześnie 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w kontraktach socjalnych 

lub miejscowych programach pomocy społecznej. Organizowane są na terenie Gminy  

i obejmują m.in. prace porządkowe oraz prace wspomagające w wyznaczonych placówkach. 

Prace wykonywane są od marca do końca listopada w wymiarze 40 godzin miesięcznie. 

Poniższy wykres przedstawia, że liczba osób podejmujących prace społecznie użyteczne  

w roku 2018 wzrosła w stosunku do roku 2017. Poprzez wykonywanie swoich zadań bezrobotni 

mają możliwość aktywizacji zawodowej, jednak równie ważnym aspektem jest możliwość 

integracji społecznej poprzez wyjście z domu, nauczenie współpracy z innymi  

lub budowanie poczucia własnej wartości.  

 

Wykres nr 4. Liczba osób podejmujących prace społecznie użyteczne na terenie  

Gminy Dąbrowa w latach 2016-2018. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
* - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje Kartę Dużej Rodziny jak i również Opolską Kartę 

Rodziny i Seniora, która jest jednym z narzędzi w ramach Programu „Opolskie  

dla Rodziny”. Pomaga to budować przyjazny klimat dla rodzin i seniorów poprzez 
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wprowadzenie możliwości korzystania ze zniżek w opłatach za usługi publiczne, głównie  

w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach 

publicznych oraz podmiotach prywatnych. 

Poniższy wykres wskazuje na duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Dąbrowa 

wydawanymi świadczeniami w formie karty. 

 

Wykres nr 5. Liczba wydanych kart przez OPS w Dąbrowie w latach 2016-2018. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 

 

Ośrodek zatrudnia jednego asystenta rodziny w zadaniowym systemie pracy. 

Elastyczny czas pracy asystenta pozwala być z rodziną zgodnie z jej potrzebami. Rolą asystenta 

rodziny jest niesienie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z małoletnimi dziećmi.  

Ma on na celu wsparcie rodzin z problemami wychowawczymi, ale także zmianę sytemu opieki 

nad dziećmi, które pozbawione są opieki rodziców. Aktualnie zgodnie z ustawą asystent może 

mieć pod opieką nie więcej niż 15 rodzin w jednym czasie. W 2018 r. wsparciem asystenta 

zostało objętych 10 rodzin w których przebywa 11 dzieci. W 2017 roku asystent objął 

wsparciem w ramach swoich zadań również rodziny zgodnie z zapisami ustawy „ Za życiem”. 

Ustawa ta dedykowana jest kobietom w ciąży i ich rodzinom a także, rodzinom, w których na 

świat przyszły ciężko chore dzieci. Asystent w tych rodzinach pełni funkcję koordynatora w 

dostępie rodziny do świadczeń należnych jej z racji problemu zdrowotnego dziecka. 
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Tabela nr  7. Liczba rodzin i dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny w latach  

2016 – 2018. 

Liczba rodzin i dzieci 

objętych wsparciem 

asystenta rodziny 

2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Liczba rodzin 14 13 10 

Liczba dzieci w rodzinie 26 14 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 

 

Współpraca z asystentem rodziny, poza sytuacjami kiedy obowiązek ten nakłada sąd, 

jest dobrowolna i następuje po podpisaniu deklaracji o współpracy. Czas współpracy jest różny 

w zależności od występujących problemów i determinacji rodziny, aby problemy  

te przezwyciężyć. Obserwuje się, że okres współpracy z asystentem wydłuża się z uwagi  

na mnogość problemów występujących w środowiskach. 

 Pomimo działań instytucji wspierający rodzinę na mocy postanowienia sądu małoletnie 

dzieci są odbierane rodzicom biologicznym i umieszczane w pieczy zastępczej. Zgodnie z 

art.176 pkt 5 i art.191 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek 

w imieniu Gminy w latach 2016-2018 roku współfinansował pobyt dzieci  

w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Tabela nr 8. Liczba dzieci i koszt umieszczenia ich w pieczy zastępczej w latach 2016-2018. 

Liczba dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej i koszt Gminy 

Dąbrowa 

2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Liczba dzieci 17 19 13 

Koszt Gminy Dąbrowa w 

utrzymaniu dzieci w pieczy 

zastępczej 

132 570,17 zł 130 548,92 zł 82 831,93 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 

 

W powyższej tabeli zauważalny jest w roku 2018 spadek liczby umieszczonych dzieci 

w pieczy zastępczej. Warto podkreślić, że koszt utrzymania dzieci w pieczy zstępczej jest 
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zmienny i uzależniony od okresu w jakim przebywa w nim dziecko. Gmina właściwa  

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy  

w pieczy zastępczej ponosi koszty za dziecko w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej, w drugim roku 30% a w następnych latach 50% . 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie działa Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem Komisji jest prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Zadania 

GKRPA: 

 − podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, 

 − udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej 

i prawnej, 

 − prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych,  

−  podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu,  

− współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi 

w rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

 

Wykres nr 6. Liczba rodzin objętych wsparciem Punktu Konsultacyjnego. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 
 
 Intensywna praca z rodziną pracowników socjalnych i asystenta rodziny prowadzi  

do spadku liczby rodzin objętych wsparciem Punktu Konsultacyjnego. 
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Wykres nr 7. Liczba udzielonych porad w Punkcie Konsultacyjnym  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 

 

Dane zawarte w powyższym wykresie wskazują, że liczba porad udzielanych rodzinie  

w punkcie konsultacyjnym w roku 2018 wzrosła w stosunku do roku 2017.  

 

Wykres nr 8. Wszczęcie postępowań GKRPA w kwestii leczenia odwykowego w latach  

2016-2018. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 

 

Informacje zawarte w powyższym wykresie wskazują, na spadek wszczętych 

postępowań GKRPA w kwestii leczenia odwykowego. 
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Liczba osób w stosunku do których GKRPA podjęła czynności zmierzajace do orzeczenia

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddaniu się leczeniu

Liczba osób, wobec których GKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o podjęcie leczenia

alkoholowego
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3.4. Zespół Interdyscyplinarny  

Od stycznia 2012 roku na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny, którego 

członkami są przedstawiciele różnych instytucji m.in.: OPS, Policji, organizacji pozarządowej 

(Caritas), Oświaty, Sądu oraz  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie 

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź 

podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. Konieczne jest 

opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku 

do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.  

Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich 

efektów. 

Poniższy wykres obrazuje liczbę rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, można 

zauważyć spadek liczby procedur NK w rodzinach gdzie występują dzieci, co za tym idzie 

liczba posiedzeń grup roboczych i liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego ulega 

spadkowi. 

 

Wykres nr 9. Liczba rodzin objętych procedurą „ Niebieskie Karty” w latach 2016-2018. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Dąbrowie. 
*  - dane za rok 2016 dotyczą stanu przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa 
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Działania Ośrodka na rzecz dziecka i rodziny realizowane są w oparciu o stałą 

współpracę z policją, sądem, pedagogami szkół podstawowych w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. W zakresie działań na rzecz rodzin 

funkcjonariusze podejmują interwencje w zakresie przemocy w rodzinie. 

 

3.5. Opieka nad małym dzieckiem i opieka pozaszkolna  

Gmina Dąbrowa wspiera rodziny zagrożone lub przeżywające trudności,  

w szczególności w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, poprzez 

działania profilaktyczne i pomocowe. Kwestia dziecka w polityce społecznej traktowana jest  

w sposób szczególny, działalność na rzecz dzieci skupia się przede wszystkim na ochronie ich 

praw i wyrównywaniu ich szans życiowych poprzez ułatwienie między innymi dostępu  

do oświaty, wypoczynku oraz ochrony w obliczu różnych zagrożeń.  

W ramach oferty skierowanej do rodzin, dzieci i rodzice korzystają m.in.  

z poradnictwa specjalistycznego, oferty Punktu Konsultacyjnego, oferty zajęć w świetlicach 

wiejskich czy też dożywiania w szkołach itp. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na terenie Gminy od 2016 r. działają opiekunowie 

dzienni sprawujący opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3,  

w warunkach zbliżonych do domowych. Aktualnie na terenie Gminy funkcjonuje  

3 opiekunów dziennych, osoby te zostały wyłonione w konkursie programu rządowego 

„Maluch + . Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc 

opieki u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej w Opolu od czerwca 2018 roku rozpoczął realizację projektu  

„Bli żej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja.  W ramach projektu na terenie 

Gminy funkcjonuje placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej 

realizowanej przez wychowawcę. Wychowawca prowadzi zajęcia z dziećmi przy świetlicach 

wiejskich w miejscowościach : Narok, Dąbrowa, Siedliska, Chróścina, Prądy.  

Zadaniem wychowawcy podwórkowego jest animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

inicjonowanie działań mających na celu naukę młodego pokolenia umiejętności społecznych, 

prawidłowej komunikacji oraz pozytywnych relacji w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej  

i środowisku lokalnym. W ramach zajęć z wychowawcą podwórkowym organizowane  

są także bezpłatne  wycieczki edukacyjno – rekreacyjne mające na celu atrakcyjne spędzanie 

wolnego czasu uczestników projektu połączonego z nauką. 
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W założeniach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021  

dla Gminy Dąbrowa jest propagowanie bezpłatnej oferty organizowania czasu wolnego  

dla dzieci i młodzieży proponowanej przez świetlice, jako dobrej praktyki wzmacniającej 

pozytywne odziaływanie na małych odbiorców oraz dostęp do nieodpłatnych atrakcyjnych 

form spędzania czasu wolnego. 

 

4. ADRESACI PROGRAMU 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 skierowany jest do rodzin  

z terenu Gminy Dąbrowa, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w szczególności zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej 

oraz rodzin, w których wychowuje się dziecko u którego zdiagnozowano ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.   

Wszystkie dzieci wymagają ochrony praw i wolności oraz pomocy dla zapewnienia 

harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi wymagają 

dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny, spowodowane  

w głównej mierze niezaradnością życiową związaną z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi oraz uzależnieniami. Problemy te przyczyniają się do powstania znacznych 

strat rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza 

zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi  

do niepowodzeń szkolnych, izolacji społecznej oraz wchodzenia w konflikt z prawem. 

 

5. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE, REALIZACJA PROGRA MU 

Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie 

Dąbrowa jest: Pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym przeżywającym 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Cele szczegółowe programu to: 

1) Prowadzenie stałej diagnozy środowisk rodzinnych: 

a) rozpoznawanie sytuacji rodzin w Gminie; 

b) analizowanie przyczyn kryzysów i problemów w rodzinie; 

2) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny: 

a) zapewnienie pomocy materialnej rodzinom wymagającym wsparcia, w tym rodzinom 

wspierającym; 

b) realizacja ,,Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 
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c) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów ,,Stypendia szkolne”; 

d) organizacja wypoczynku dla dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych; 

e) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –„Karta Dużej Rodziny”, 

„Opolska Karta Rodziny i Seniora”; 

f) rozwój oferty ogólnodostępnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży; 

g) prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 

wychowawcę podwórkowego; 

h) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

3) Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom biologicznym, aby mogły pełnić właściwie 

funkcje opiekuńczo – wychowawcze:  

a) pomoc w dostępie rodzinom przeżywających trudności do konsultacji specjalistycznych: – 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni  Terapeutycznej, Poradni Uzależnień  

i Współuzależnień od Alkoholu itp.,  

b) wspieranie kobiet w ciąży i rodzin zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016r.  o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „za życiem”;  

c) zabezpieczenie pomocy specjalistycznej;   

d) zapewnienie pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny dla rodzin  z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi;  

e) monitorowanie sytuacji rodzin z problemem bezradności opiekuńczo – wychowawczych  

po zakończeniu współpracy z asystentem rodziny;  

f) rozwijanie interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów rodzin; 

g) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkałego  

na terenie Gminy; 

4) Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej:  

a) współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;  

b) udział w spotkaniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego   

w pieczy zastępczej;  

c) interdyscyplinarne działania zapobiegające umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, w tym 

pomoc: socjalna, poradnictwo prawne, rodzinne, itp.;  

5) Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji  

oraz rozwiązywanie już istniejących, w szczególności poprzez:   
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a) współpraca z przedstawicielami poszczególnych instytucji poprzez monitorowanie rodzin 

zagrożonych dysfunkcjami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych;  

b) profilaktyka zapobiegania powstawania sytuacji kryzysowych i edukacja rodzin w zakresie 

rozwiązywania konfliktów;  

6) Pomoc w formie rodzin wspierających:  

a) pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobie z najbliższego otoczenia 

rodziny i dziecka. W tym organizowanie szkoleń i tworzenie warunków  

do działania rodzin wspierających. Pomoc ta będzie wynikać z przyjętego i zaakceptowanego 

planu pomocy rodzinie, a realizowana będzie na podstawie zawartej umowy; 

7) Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji funkcji 

rodziny: 

a) udzielanie rodzinom z dziećmi będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy w formie 

świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych; 

b) udzielanie świadczeń w ramach programu  „ Rodzina 500+”; 

c) pomoc w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w podręczniki i artkuły szkolne „Dobry Start”; 

d) świadczenie pomocy finansowanej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej; 

e) zapewnienie poradnictwa rodzinnego: psychologicznego, pedagogicznego, w zakresie 

uzależnień, terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej dla rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze; 

f) pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin  

z dziećmi; 

g) świadczenie pracy socjalnej rodzinom; 

h) zapewnienie pomocy rodzinom asystenta rodziny; 

8) Wsparcie kadry zajmującej się pomocą na rzecz rodziny: 

a) szkolenie kadry profesjonalnie pomagającej rodzinie -dot. instytucji i organizacji 

zajmujących się wspieraniem rodziny, w tym asystenta rodziny; 

b) wspieranie osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem poprzez systematyczne 

podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy z rodziną oraz udział w superwizjach zewnętrznych. 
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6. REALIZATORZY PROGRAMU 

Realizatorami Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy 

Dąbrowa są instytucje zawodowo zajmujące się wspieraniem i pomocą rodzinom z terenu 

Gminy Dąbrowa. Ich współdziałanie umożliwia stworzenie spójnej i wielowymiarowej 

postawy do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w środowisku rodzinnym. 

Odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

na lata 2019-2021 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. 

 

7. ANALIZA SWOT 

Opracowana diagnoza, a także potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez osoby działające 

w obszarze wsparcia rodziny umożliwiły sporządzenie analizy SWOT, która określa mocne i 

słabe strony, a także szanse i zagrożenia systemu wsparcia rodziny w Gminie Dąbrowa. 

 

ANALIZA SWOT 

MOCNE STORNY 

S 

SŁABE STORNY 

W 

- dobra współpraca z samorządem gminnym 

instytucji działających na rzecz wsparcia 

rodziny,  

- współdziałanie instytucji pracujących na 

rzecz dziecka i rodziny,  

- systematyczne monitorowanie rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

przez pracowników socjalnych, asystenta 

rodziny, dzielnicowego, pedagogów,  

- wspieranie rodzin w codziennym 

funkcjonowaniu poprzez wsparcie asystenta 

rodziny,  

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego,  

- aktywnie działające na rzecz rodzin  

i dzieci organizacje pozarządowe na terenie 

gminy, 

- mała świadomość i wiedza społeczna  

na temat wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej, 

- problemy ekonomiczne rodzin, 

- niska świadomość w wypełnianiu ról 

opiekuńczo-wychowawczych,  

- niechęć do udziału w zajęciach 

edukacyjnych, grupach wsparcia i innych 

inicjatywach integracyjnych podnoszących 

kompetencje, 

- niski poziom aktywności klientów pomocy 

społecznej w zakresie wykorzystania 

własnych zasobów i możliwości w 

przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych, 

- mimo spadku bezrobocia, w dalszym ciągu 

brak wystarczających miejsc pracy na 

terenie  Gminy,  

Id: 862081A7-3432-4797-9632-ED800A61F5A9. Podpisany Strona 23



24 
 

- funkcjonowanie placówki wsparcia 

dziennego na terenie Gminy oraz opiekunów 

dziennych,  

- realizacja programów osłonowych, 

profilaktycznych oraz rządowych, 

- wykwalifikowana kadra pomocy 

społecznej, 

- znajomość problemu i dobrze działające 

służby zajmujące się profilaktyką i 

wsparciem rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

- spadek bezrobocia wśród mieszkańców 

gminy,  

- spadek liczby osób objętych pomocą 

społeczną, 

- uzależnienie od pomocy społecznej, 

- długoterminowe korzystanie z 

finansowych  form pomocy społecznej,  

- niewystarczający dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego, psycholog, psychiatra 

dziecięcy, terapia rodzin,  

- brak pomocy rodzin wspierających 

- brak lokali mieszkalnych z 

przeznaczeniem na lokale socjalne, 

komunalne dla rodzin potrzebujących,  

SZANSE 

O 

ZAGROŻENIA 

T 

- aktywność samorządu gminy w osiąganiu 

standardów ustalonych zapisami ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

- umieszczenie dzieci poza rodziną tylko w 

skrajnych sytuacjach,  

- szybki powrót dzieci do domów 

rodzinnych, 

- wzrost świadomości i wiedzy na temat 

wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez rodziców, 

- aktywizacja osób długotrwale 

bezrobotnych, 

- wzrost świadomości jaką wartość niesie za 

sobą rodzina,  

- postrzeganie OPS jako instytucji 

udzielającej jedynie pomocy finansowej,  

- narastający problem zachowań 

ryzykownych u dzieci i młodzieży, w tym 

również uzależnienia behawioralne,  

- złożoność problemów rodzin,  

- degradacja wartości rodzinnych 

- międzygeneracyjne dziedziczenie 

uzależnienia od pomocy społecznej, 

- niechęć do współpracy (brak zgody  

na Asystenta Rodziny), 

- niskie kompetencje opiekuńczo – 

wychowawcze rodzin, 

- występowanie zjawisk patologicznych 

takich jak: agresja, przemoc w rodzinie,  

uzależnienia od alkoholu, 
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- zwiększenie kompetencji kadr 

odpowiedzialnych za wspieranie rodzin  

z dziećmi, 

- rozwój pracy socjalnej z rodzinami  

i dziećmi, 

- zbudowanie zintegrowanego systemu 

wsparcia rodziny i dziecka,  

- możliwość pozyskania środków 

finansowych zewnętrznych 

- dalszy rozwój współpracy pracowników 

pomocy społecznej z instytucjami sektora 

publicznego, organizacjami. 

- wzrost dostępności substancji 

psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży 

- występowanie zjawiska osłabienia 

autorytetu rodziny i więzi 

międzypokoleniowych, 

- występowanie zjawiska przerzucania 

odpowiedzialności za wychowanie dzieci  

na inne podmioty i instytucje, 

- brak zainteresowania rodziców 

problemami dziecka i formą spędzania przez 

nie wolnego czasu, 

 -brak umiejętności szukania pomocy  

w sytuacjach kryzysowych i ryzykownych, 

- bezradność i bierność rodzin  

w rozwiązywaniu własnych problemów, 

roszczeniowość postaw, 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Powyższa analiza SWOT została skonstruowana w oparciu o stan wiedzy  

i doświadczenie pracowników OPS w Dąbrowie oraz osób zajmujących się pomocą  

w rodzinie. Ciągły monitoring spraw związanych z pomocą społeczną, znajomość 

występowania problemów i tematyki związanej z szeroko rozumianą polityką prorodzinną  

i społeczną pozwoliło na wyodrębnienie przedstawionych w analizie słabych i mocnych stron, 

jak również szans i zagrożeń. Z analizy SWOT wynika, że posiadane zasoby powinny stanowić 

solidną podstawę do skutecznych działań w przyszłości i wyznaczają kierunki działań na 

kolejne lata. 

 

8. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 

Zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Dąbrowa 

finansowane będą z następujących źródeł: 

1. środki finansowe z budżetu samorządu; 

2. środki finansowe z funduszy zewnętrznych, w tym rządowych, pozarządowych, 

programów celowych i funduszy unijnych. 
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9. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 dla Gminy Dąbrowa 

jest dokumentem otwartym i długofalowym. Będzie on realizowany przy współpracy lokalnego 

samorządu, instytucji i innych podmiotów zajmujących się pracą na rzecz rodziny. Program 

stanowi dokument określający cele i zadania, tak więc wymaga oceny i weryfikacji 

efektywności realizacji poszczególnych zadań. Monitoring Programu będzie polegał  

na corocznym gromadzeniu i analizie informacji o stanie jego realizacji. Zebrane dane pozwolą 

na kontrolę postępu lub w razie potrzeby podjęcie działań korygujących. Obszarem 

monitorowania Programu będą wyznaczone zadania zgodnie z wyznaczonymi celami 

szczegółowymi. Odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

na lata 2019-2021 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Informacje z realizacji 

Programu wraz ze wskazaniem potrzeb będą zawierane w corocznym sprawozdaniu.  

 

10. PODSUMOWANIE 

Gminny program zakłada tworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego 

funkcjonowania rodzin i poprawy jakości życia rodzin z Gminy Dąbrowa.  

Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a w rodzinie  

w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się  

ze swoimi problemami. Wspieranie rodzin zakłada, że przy pomocy osób z zewnątrz, rodzina 

będzie w stanie przezwyciężyć sytuację kryzysową.  

Zadania określone w programie będą realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości  

i z uwzględnieniem podmiotowości dziecka i rodziny przy współpracy instytucji  

i podejmowaniu skoordynowanych działań na rzecz rodzin z terenu Gminy Dąbrowa. 
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