
UCHWAŁA NR XVIII/140/16
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kolonowskie na lata 2016-2018

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolonowskie na lata 2016-2018, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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WPROWADZENIE 

 

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem 

rozwoju i zaspokajania potrzeb swoich członków. Przede wszystkim warunkuje prawidłowy 

rozwój biologiczny i psychospołeczny dziecka, jest pierwszą instytucją wychowawczą, w której 

przebiega proces jego socjalizacji, kształtowanie osobowości oraz przygotowanie do 

przyszłych ról społecznych. Rodzina oddziałuje na dziecko poprzez określony i swoisty układ 

stosunków społecznych, na których podłożu dziecko przyswaja sobie określone wartości 

i wzory osobowe. 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja wszystkie potrzeby dziecka w sferze 

psychicznej i materialno-bytowej, jest źródłem poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Są 

jednak rodziny, które niewłaściwie pełnią przypisane im role. W rodzinach tych 

niejednokrotnie zachodzą zjawiska patologiczne (np. alkoholizm, przemoc, rozwody, 

sieroctwo społeczne, narkomania, przestępczość, próby samobójcze, ubóstwo i bezrobocie, 

brak właściwej opieki rodzicielskiej i nieporadność życiowa oraz nieprzystosowanie 

społeczne), które czynią je dysfunkcjonalnymi, czyli takimi, które nie potrafią sprostać swoim 

obowiązkom, m.in. względem dzieci, oraz pomyślnie rozwiązywać swoje problemy i sytuacje 

kryzysowe. 

Dezorganizacja rodziny powoduje, że staje się ona niewydolna wychowawczo, a tym 

samym wymaga stałego monitorowania i świadczenia komplementarnego wsparcia ze strony 

przedstawicieli różnych grup zawodowych (np. pracowników socjalnych, asystentów rodziny, 

pedagogów szkolnych, opiekunów placówek wsparcia dziennego, pracowników ochrony 

zdrowia, Policji, kuratorów sądowych czy przedstawicieli innych instytucji i organizacji, które 

działają na rzecz rodziny i dziecka) oraz podejmowania działań w oparciu o sprecyzowany plan 

działania. Taką możliwość daje stworzenie lokalnego systemu wspierania rodziny, który – przy 

założeniu, że naturalnym i koniecznym środowiskiem wychowania dziecka jest rodzina – 

powinien być nastawiony na pomoc w rozwiązywaniu życiowych jej problemów oraz 

przywrócenie prawidłowego funkcjonowania, a gdy już nastąpi rozkład więzi rodzinnych 

i zaistnieją okoliczności zmuszające do rozłączenia rodziny i umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej, na motywowanie rodziców do zmiany oraz stworzenie warunków do powrotu 

dziecka do rodziny. 
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Istotne znaczenie dla stworzenia systemu wspierania rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ma przygotowanie programowych 

podstaw jego funkcjonowania. Na szczeblu gminnym taką rolę pełnią programy wspierania 

rodziny, w ramach których planowane są zadania służące wzmocnieniu bądź przywróceniu 

zdolności rodzin do wypełniania przypisanym im funkcji głównie poprzez wczesną profilaktykę 

i interwencję. 

Niniejszy program został przygotowany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kolonowskiem. Moderatorem prac nad dokumentem było Centrum Wspierania 

Służb Społecznych w Częstochowie. 

Program składa się z kilku części. W pierwszej zostały przedstawione podstawy prawne 

jego tworzenia. 

Druga i trzecia część programu obejmują informacje ogólne na temat gminy oraz 

diagnozę sytuacji rodziny i dziecka w gminie, która została przygotowana w oparciu o dane 

pozyskane od podmiotów działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem działania jej 

mieszkańców, analizę ankiet skierowanych do przedstawicieli funkcjonujących w gminie 

placówek oświatowych oraz mieszkańców gminy, w tym reprezentantów samorządu 

lokalnego, a także o dane instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny 

i dziecka w gminie. 

Czwarta część programu, obejmująca przygotowany w formie zestawień 

tabelarycznych harmonogram, wyznacza cele i niezbędne do podjęcia zadania, wskazując 

m.in. realizatorów poszczególnych zapisów oraz czas ich wdrożenia. 

Piąta i szósta część programu zawierają informacje na temat sposobu finansowania 

programu oraz prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu przygotowanego 

w części czwartej dokumentu zestawu wskaźników monitoringowych. 
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I. PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA PROGRAMU 

 

Obowiązek opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Kolonowskie na lata 2016-2018 wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), który 

w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację 3-letnich gminnych 

programów wspierania rodziny”. 

Program pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Kolonowskie na lata 2016-2020 i umożliwia aplikowanie o dodatkowe środki finansowe 

w oparciu o konkursy ogłaszane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

programów resortowych, w tym resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 

 

Kolonowskie jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie opolskim, 

w powiecie strzeleckim, na pograniczu województw opolskiego i śląskiego. Zajmuje 

powierzchnię 8.361 ha km2, a w jej skład wchodzi miasto Kolonowskie z dzielnicą Fosowskie 

oraz 3 sołectwa: Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe i Spórok. 

Pod względem fizycznogeograficznym gmina położona jest w zasięgu makroregionu 

Niziny Śląskiej, na wysokości 189-230 m n.p.m., w części zwanej Równiną Opolską. Część gminy 

zajmują Lasy Stobrawsko-Turawskie, z dużym odsetkiem obszaru chronionego krajobrazu. 

Przez jej teren przepływa rzeka Mała Panew, której dopływami są Brzyniczka, Smolina i 

Myślina. Dwa pierwsze dopływy w znaczący sposób wpływają na walory przyrodnicze gminy, 

przepływają bowiem przez kompleksy leśne i tworzą śródleśne rozlewiska. 

Gmina leży w niedużej odległości od autostrady A4, która łączy południową Polskę 

z Niemcami i Ukrainą – ok. 30 km od Kolonowskiego znajdują się dwa węzły autostradowe 

„Olszowa” i „Nogowczyce” (w gminie Ujazd). Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka 

nr 463, 6 dróg powiatowych nr: 1804, 1816, 1838, 1839, 1844 i 1958 oraz 55 dróg gminnych. 

Gmina posiada również węzeł kolejowy o znaczeniu ogólnopolskim w Fosowskiem, który jest 

jednym z głównych elementów infrastruktury komunikacyjnej w regionie. Dogodne położenie 
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gminy umożliwia również korzystanie z lotnisk w Katowicach-Pyrzowicach i we Wrocławiu 

(miasto Kolonowskie dzieli od lotniska w Pyrzowicach 65 km, a od lotniska we Wrocławiu 135 

km) oraz z transportu wodnego (najbliższe porty rzeczne znajdują się w Opolu i Kędzierzynie-

Koźlu w odległości odpowiednio 35 i 55 km). 

Na koniec 2014 roku gmina liczyła 5.969 mieszkańców (liczba mieszkańców miasta 

Kolonowskie wynosiła 3.361), w tym 3.091 kobiet. W ostatnich latach w strukturze jej ludności 

zwiększał się odsetek dzieci i młodzieży oraz osób starszych, przy czym udział tych drugich był 

większy. Jednocześnie zmniejszał się odsetek osób w wieku produkcyjnym. Zmiany te 

znamionują potrzebę przygotowania w kolejnych latach szerszego niż dotychczas wachlarza 

usług adresowanych do seniorów. 

Kolonowskie jest gminą o charakterze przemysłowym, o czym świadczy obecność na 

jej terenie kilku większych zakładów produkcyjnych, istniejąca od 2000 roku Strefa Rozwoju 

Przemysłu i Usług oraz znaczny potencjał w zakresie produkcji leśnej. W gminie znajduje się 

także kilka średnich zakładów produkcyjnych, a także kilkanaście mniejszych, ale liczących się 

w regionie. Większość zasilana jest kapitałem zagranicznym. 

Na terenie gminy funkcjonuje ponad 300 podmiotów gospodarczych. Na koniec 2014 

roku działalność gospodarcza w gminie była prowadzona przede wszystkim w takich 

dziedzinach, jak: handel hurtowy i detaliczny oraz usługi w zakresie napraw, budownictwo 

oraz przetwórstwo przemysłowe. 

Gmina charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia. Dotyka ono przede wszystkim 

osoby młode, w wieku 18-34 lata oraz osoby w wieku 45-54 lata, osoby pozostające bez 

zatrudnienia do 3 miesięcy, osoby ze stażem pracy od roku do 5 lat, a także osoby z 

wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym. 

W ostatnich latach zwiększa się liczba mieszkań w gminie, w tym liczba mieszkań 

będących w zasobach gminy. Zdecydowana większość mieszkań w gminie wyposażona jest 

w instalacje techniczno-sanitarne w postaci wodociągu, ustępu spłukiwanego, łazienki 

i centralnego ogrzewania. W gminie istnieje ograniczona sieć gazowa. 

Gmina posiada bazę oświatową, na którą składają się: 4 przedszkola, w tym 2 jako 

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Na 

terenie gminy nie ma szkoły ponadgimnazjalnej, istnieje natomiast żłobek. 
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Działalność kulturalna w gminie ogniskuje się wokół Biblioteka i Centrum Kultury 

w Kolonowskiem. Aktywnością w tym zakresie wykazują się także organizacje pozarządowe, w 

tym Koło Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz środowiska artystyczne i artyści 

ludowi. Wśród ważniejszych wymienić należy: Orkiestrę Dętą Colonnowska, Chór „Colnovica”, 

skupiający dzieci w wieku szkolnym Zespół Taneczny „Figielek” z siedzibą w Staniszczach 

Wielkich, grupę teatralną „ARC FICTIS” oraz grupę hiphopową. 

Zakres działalności sportowej na terenie gminy wyznaczają kluby sportowe: Miejski 

Klub Sportowy „Unia” Kolonowskie, Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Spórok i Ludowy Zespół 

Sportowy Staniszcze Wielkie. Dostępna w gminie infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

obejmuje kilkanaście obiektów, w tym obiekty należące do Miejskiego Centrum Kulturalno-

Sportowego w Kolonowskiem, Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Staniszczach Małych 

i Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku, Salę Widowiskowo-Sportową w Kolonowskiem, 

a także tereny rekreacyjno-sportowe oraz inne boiska sportowe i place zabaw. 

W gminie funkcjonuje 1 niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzona jest 

1 prywatna praktyka stomatologiczna, działa stacja opieki Caritas, gabinet rehabilitacyjny 

 i 1 apteka. Główną instytucją realizującą zadania pomocy społecznej w gminie jest Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, a nad bezpieczeństwem publicznym jej 

mieszkańców czuwa Komisariat Policji w Zawadzkiem. Sektor pozarządowy funkcjonujący 

w gminie obejmuje 25 organizacji, w tym Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na 

Śląsku Opolskim i jego koła, organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego, osób starszych, 

samotnych i niepełnosprawnych oraz osób i rodzin znajdujących w trudnej sytuacji życiowej, 

kluby i zespoły sportowe, stowarzyszenia muzyczne oraz jednostki ochotniczej straży pożarnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DIAGNOZA SYTUACJI RODZINY I DZIECKA W GMINIE 
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1. DZIECKO I MŁODZIEŻ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I RODZINNYM 

 

Diagnoza sytuacji dziecka i młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym została 

dokonana na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w funkcjonujących w gminie 

placówkach oświatowych. Badania te umożliwiły identyfikację występujących problemów 

i przyczyn negatywnych zachowań. Pozwoliły one także na pozyskanie informacji na temat 

posiadanych przez placówki zasobów, ofert zajęć dodatkowych, podejmowanych działań 

profilaktycznych i wychowawczych, form współpracy z rodzicami oraz z innymi instytucjami i 

organizacjami, a także na określenie potrzeb dzieci i młodzieży oraz możliwości ich 

zaspokojenia. 

Do analizy przedłożono 4 ankiety wypełnione przez dyrektorów lub pedagogów 

szkolnych z następujących placówek: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem (ul. 1 Maja 5, 47-110 Kolonowskie), Publiczna Szkoła 

Podstawowa Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 4, 47-113 

Kolonowskie 3), Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok im. Św. Jacka 

(ul. Szkolna 1, 47-113 Kolonowskie 3) oraz Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem (ul. Szkolna 

1a, 47-110 Kolonowskie). 

Posiadane zasoby oraz oferta zajęć dodatkowych 

Ze wsparcia pedagoga i logopedy mogą korzystać uczniowie Szkół Podstawowych 

w Kolonowskiem, Staniszczach Małych i Fosowskiem, natomiast uczniowie Gimnazjum 

w Kolonowskiem mają dostęp do wsparcia pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. 

Każda ankietowana szkoła posiada sprzęt audiowizualny, bibliotekę, boisko szkolne 

oraz pracownię komputerową z dostępem do sieci Internetu. Dodatkowo dostęp do świetlicy 

szkolnej mają uczniowie Szkół Podstawowych w Kolonowskiem i Staniszczach Małych oraz 

Gimnazjum w Kolonowskiem. W Szkole Podstawowej w Kolonowskiem jest także sala 

gimnastyczna i stołówka, a w Szkole Podstawowej w Fosowskiem sala gimnastyczna. W żadnej 

placówce nie funkcjonują natomiast klasy integracyjne. Dane szczegółowe na temat zasobów 

poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Zasoby ankietowanych placówek oświatowych 
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dostęp do pedagoga     4 

dostęp do pielęgniarki     0 

dostęp do logopedy     3 

dostęp do psychologa     1 

dostęp do doradcy zawodowego     1 

prowadzenie dożywiania     4 

sprzęt audiowizualny     4 

biblioteka szkolna     4 

świetlica szkolna     3 

stołówka     1 

sala gimnastyczna     3 

boisko szkolne     4 

pracownia komputerowa z Internetem     4 

klasy integracyjne     0 

 
Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w placówkach oświatowych w gminie. 

 

Badane placówki proponują uczniom zajęcia dodatkowe: najczęściej przedmiotowe 

koła zainteresowań i zajęcia sportowe. W Gimnazjum w Kolonowskiem działa m.in. chór, 

szkolne koło wolontariatu, klub turystyczny i zespół muzyczny, a uczniowie mają możliwość 

nauki gry na perkusji. Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych oferuje uczniom m.in. zajęcia 

z języka niemieckiego jako ojczystego, z kolei Szkoła Podstawowa w Fosowskiem prowadzi 

m.in. szkolny klub sportowy i koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

Ankietowane placówki oświatowe posiadają także ofertę skierowaną do uczniów 

mających specjalne potrzeby edukacyjne. W Szkole Podstawowej w Kolonowskiem 

organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, 

gimnastyka korekcyjną oraz gry i zabawy terapeutyczne. Szkoła Podstawowa w Fosowskiem 

prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne i gimnastykę 

korekcyjna. Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych organizuje zajęcia dydaktyczno-
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wyrównawcze i specjalistyczne z udziałem pedagoga i logopedy. Publiczne Gimnazjum 

w Kolonowskiem prowadzi z kolei zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rewalidacyjne oraz 

nauczanie indywidualne. 

Problemy dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz przyczyny negatywnych zachowań 

W opinii przedstawicieli ankietowanych placówek tzw. eurosieroctwo i wszystkie jego 

konsekwencje – niewydolność wychowawcza, rozpad rodziny i rozluźnienie więzi rodzinnych, 

dewaluacja wartości moralnych – stanowią główne problemy uczniów i ich rodzin. W dalszej 

kolejności respondenci wskazali na negatywny wpływ nadmiernego korzystania z komputera 

i sieci Internetu, a także alkoholizm w rodzinach oraz dysfunkcje wynikające z bezrobocia 

rodziców. 

Wśród najczęstszych przyczyn negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży badani 

wskazywali zaburzenia osobowościowe, somatyczne i emocjonalne oraz negatywny wpływ 

środków masowego przekazu. Zwrócili także uwagę na przyczyny tkwiące bezpośrednio w 

środowisku rodzinnym, wśród nich kłopoty rodzinne, powielanie negatywnych wzorców z 

najbliższego otoczenia, zaniedbania wychowawcze prowadzące głównie do braku dyscypliny i 

nieumiejętności zarządzania czasem wolnym. 

Podejmowane działania profilaktyczne i wychowawcze 

Wszystkie ankietowane placówki oświatowe realizują szkolne programy wychowawcze 

i profilaktyczne, w ramach których podejmowane są różnorodne działania polegające na 

kształtowaniu zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią, 

przeciwdziałaniu zachowaniom aspołecznym, promowaniu zasad zdrowego stylu życia oraz 

zapobieganiu uzależnieniom i zachowaniom patologicznym. 

W Szkole Podstawowej w Kolonowskiem realizowany jest program pn. „Chcę być 

bezpieczny”, w Szkole Podstawowej w Fosowskiem odbywają się m.in. spotkania z Policją, 

zajęcia warsztatowe i zebrania tematyczne ph. „Nie lubię obowiązków, czyli o tym, że 

pokonywanie trudności może sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję”, „Zadbajmy 

o wzajemne relacje”, „Zgodne rodzeństwo”, „Ruch to zdrowie”, „Kształtowanie 

prozdrowotnego stylu życia z dala od używek” czy „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”, 

w Szkole Podstawowej w Staniszczach Małych odbywają się warsztaty dla rodziców 
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i pogadanki dla uczniów, a w Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem organizowane są 

tematyczne lekcje wychowawcze, warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz prelekcje 

z udziałem policjantów, psychologów i psychoterapeutów. 

Organizowane przez placówki oświatowe spotkania z rodzicami dotyczą kwestii 

wychowawczych, zdrowotnych, wpływu mediów na relacje w rodzinie oraz spędzania wolnego 

czasu, w ramach którego odbywają się m.in. wspólne spotkania rodziców z dziećmi (np. 

spotkania wigilijne, Aktywny dzień rodziny – dzień dla zdrowia i radości). Z kolei wsparcie 

psychologiczne i pedagogiczne kierowane jest przede wszystkim do uczniów znajdujących się 

w trudnej sytuacji rodzinnej oraz zmagających się z problemami agresji i przemocy. Dzieci i 

młodzież mogą również korzystać z wyprawki szkolnej, pomocy w zakupie podręczników, 

dofinansowania do wycieczek, oraz ze świetlic szkolnych, które umożliwiają rozwijanie 

zainteresowań i w ramach których podejmowane są działania profilaktyczne, opiekuńcze 

i wychowawcze, a także są obejmowani programem „Szklanka mleka”. W stosunku do rodzin 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej podejmowane są również działania mediacyjne 

i interwencyjne. 

Współpraca z rodzicami oraz z innymi instytucjami i organizacjami 

Badane placówki podejmują współpracę z rodzicami uczniów. Najczęściej w jej ramach 

odbywają się zebrania, spotkania indywidualne oraz spotkania ze specjalistami 

(np. pedagogiem szkolnym, psychologiem, terapeutą). Szkoły prowadzą również 

pedagogizację rodziców w formie prelekcji, organizują Dni Otwarte Szkoły i imprezy 

integracyjne. Gimnazjum w Kolonowskiem prowadzi także e-Dziennik, który umożliwia 

rodzicom systematyczne monitorowanie postępów uczniów. 

Ankietowane placówki współpracują również z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi wspierającymi dzieci, młodzież i ich rodziny. Należą do nich przede wszystkim: 

w Kolonowskiem – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta i Gminy oraz Przychodnia Lekarska 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”, w Strzelcach Opolskich  

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd 

Rejonowy (III Wydział Rodzinny i Nieletnich), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Terapii i Profilaktyki, a także Policja oraz 
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Diecezjalna Poradnia Rodzinna w Opolu. Ponadto Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych 

współpracuje z lokalną mniejszością niemiecką i Lokalną Grupą Działania „Kraina 

Dinozaurów”. 

Spośród ww. podmiotów, ważną rolę pełni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Strzelcach Opolskich. Celem jej działalności jest świadczenie specjalistycznej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom poprzez: 

wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny oraz 

świadczenie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom 

udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i innych 

placówkach. 

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach Poradni pomocą objęto 961 dzieci i młodzieży, 

przeprowadzono 566 badań psychologicznych i 727 badań pedagogicznych, a w placówkach 

oświatowych zorganizowano 1.508 zajęć grupowych o szeroko pojętej tematyce profilaktycznej. 

Do najczęstszych problemów zgłaszanych przez rodziców we wnioskach do Poradni należały: 

trudności wychowawcze i emocjonalne, trudności związane z sytuacją rodzinną (np. rozwód w 

rodzinie), zaburzenia rozwojowe, nadpobudliwość psychoruchowa, agresja, depresja, 

anoreksja, bulimia, samookaleczenia, zaburzenia rozwoju mowy, trudności w radzeniu sobie 

ze stresem, problemy w relacjach z rówieśnikami, potrzeba uzyskania porady 

zawodoznawczej, trudności rodzinne, zaburzenia lękowe, interwencje kryzysowe oraz 

trudności z zasypianiem i jedzeniem. W związku z ww. problemami placówka wydała ok. 400 

opinii i ponad 150 orzeczeń ze szczegółowymi zaleceniami do pracy w szkole i w domu. 

Istotne znaczenie ma również współpraca placówek oświatowych z kuratorami 

sądowymi. Według danych Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń 

w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz karnych przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach 

Opolskich, w 2015 roku na terenie gminy Kolonowskie sprawowanych było 12 nadzorów 

w związku z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, 2 nadzory nad nieletnimi oraz 2 dozory nad 

osobami dorosłymi. 

 

Potrzeby dzieci i młodzieży oraz możliwości ich zaspokojenia 
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Diagnozując potrzeby dzieci i młodzieży w gminie, przedstawiciele ankietowanych 

placówek za najważniejszą uznali posiadanie bezpiecznej, poprawnie funkcjonującej rodziny. 

Ponadto wskazali na konieczność umożliwienia ludziom młodym rozwijania zainteresowań 

oraz prowadzenia aktywności na różnych polach. 

W celu zaspokojenia ww. potrzeb przedstawiciele badanych placówek podkreślili 

potrzebę wspierania rodziny m.in. poprzez konsekwentne realizowanie już wyznaczonych 

zadań oraz ścisłą współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi 

dzieci, młodzież i ich rodziny. Jednocześnie zadeklarowali kontynuowanie procesu 

wychowywania do wartości, udzielanie uczniom dalszego wsparcia emocjonalnego 

i społecznego oraz tworzenia dla nich warunków do aktywności na terenie szkoły. 

 

2. RODZINA I DZIECKO W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

W ramach diagnozy sytuacji rodziny i dziecka w gminie przeprowadzono również 

badania ankietowe wśród mieszkańców gminy, w tym reprezentantów samorządu lokalnego 

– Burmistrza i jego Zastępcy, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, 

członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych gminy, m.in. placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych i pomocy 

społecznej, a także przedstawicieli jednostek służby zdrowia, Policji, organizacji 

pozarządowych i Kościoła.  

Badania te posłużyły m.in. ocenie warunków życia w gminie, identyfikacji 

występujących na jej terenie problemów społecznych, wskazaniu grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz poznaniu istotnych z punktu widzenia niniejszego Programu 

opinii na temat przyczyn bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży, ich 

przyczyn, a także propozycji działań, jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia natężenia 

tych problemów oraz zminimalizowania ich skutków. 

Do analizy przedłożono w sumie 26 wypełnionych anonimowo ankiet. Odpowiedzi na 

pytanie o warunki życia w gminie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 1. Warunki życia w gminie 
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Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Analizując warunki życia w gminie przedstawiciele środowiska lokalnego najwyżej 

ocenili dostęp do sieci wodociągowej (łącznie 100% ocen bardzo dobrych i dobrych), pomocy 

społecznej (w sumie 96,2% ocen bardzo dobrych i dobrych), placówek usługowych (łącznie 

96% ocen bardzo dobrych i dobrych), szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (w sumie 

88,5% ocen bardzo dobrych i dobrych), sieci kanalizacyjnej (łącznie 84,6% ocen bardzo 

dobrych i dobrych) oraz sportu i rekreacji (w sumie 80% ocen dobrych i bardzo dobrych). 

Najgorzej ankietowani ocenili dostęp do szkolnictwa ponadgimnazjalnego (łącznie 

33,3% ocen bardzo złych i złych) i sieci gazowej (25% ocen złych), dostępność (i stan) sieci 

drogowej (w sumie 24% ocen złych i bardzo złych) oraz sytuację mieszkaniową (24% ocen złych). 
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Kolejny wykres przedstawia odpowiedzi badanych na pytanie o problemy, które 

najczęściej dotykają mieszkańców gminy. 

 

Wykres 2. Problemy najczęściej dotykające rodziny zamieszkujące w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców gminy, respondenci zaliczyli 

rozpad więzi rodzinnych i samotne wychowywanie dzieci (22,5%) oraz problemy związane 

ze starzeniem się (19,7%), a następnie bezrobocie (15,5%) i alkoholizm (11,3%). 

Odpowiadając na następne pytanie, ankietowali identyfikowali grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 3. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Najwięcej badanych stwierdziło, że najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym 

są rodziny i osoby dotknięte problemami uzależnień (26,6%) oraz o niskim statusie 

materialnym (20,3%). Zdaniem respondentów wykluczeniem społecznym zagrożone są także 

osoby starsze i samotne (14,1%) oraz osoby opuszczające zakłady karne (10,9%). 

Na poniższych wykresach przedstawiono odpowiedzi respondentów na temat przyczyn 

bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 

wskazane przez nich działania, które przyniosłyby największą skuteczność w zapobieganiu i 

rozwiązywaniu tego problemu. 
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Wykres 4. Przyczyny bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
w gminie 

Wykres 5. Jakie działania poprawiłyby sytuację 
rodzin niewydolnych wychowawczo w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

W opinii badanych głównymi przyczynami bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w gminie są niski poziom 

umiejętności wychowawczych (33,3%) i uzależnienia (30,3%). Zdaniem respondentów duży 

wpływ na występowanie tego problemu ma również samotne rodzicielstwo (16,7%). 

Wśród działań, których podjęcie mogłoby poprawić sytuację rodzin niewydolnych 

wychowawczo, ankietowani najczęściej wskazywali zapewnienie pomocy ze strony asystenta 

rodziny (23,2%), udzielenie pomocy w znalezieniu zatrudnienia (17,4%), prowadzenie pracy 

socjalnej, zwiększenie dostępności poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i terapii 
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rodzinnej oraz prowadzenie profilaktyki i zapewnienie dostępu do terapii w zakresie 

uzależnień i przemocy w rodzinie (po 11,6%). 

Następne wykresy prezentują opinie respondentów na temat negatywnych zjawisk 

społecznych, na które narażone są dzieci i młodzież w gminie, problemów występujących 

w rodzinie i w środowisku lokalnym, które są ich najczęstszymi przyczynami, oraz działań, 

które mogłyby być odpowiedzią na problemy, z którymi zmagają się dzieci i młodzież. 

 

Wykres 6. Negatywne zjawiska społeczne, na które narażone są dzieci i młodzież w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Według ankietowanych do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej 

narażone są dzieci i młodzież z gminy, należą: zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców, 

sięganie po substancje uzależniające, np. alkohol, narkotyki i dopalacze (po 24,6%) oraz 

uzależnienie od sieci Internet (21,5%). 
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Wykres 7. Problemy występujące w rodzinie, 
które są najczęstszymi przyczynami 
negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci 
i młodzieży z gminy 

Wykres 8. Problemy występujące 
w środowisku lokalnym, które są najczęstszymi 
przyczynami negatywnych zjawisk społecznych 
wśród dzieci i młodzieży z gminy 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Identyfikując problemy występujące w rodzinie, które są najczęstszymi przyczynami 

negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży z gminy, ankietowani wskazali na 

brak pozytywnych wzorców i autorytetów (23,9%), niski poziom umiejętności wychowawczych 

(22,5%), rozpad rodziny (21,1%) oraz alkoholizm rodziców (18,3%). 
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Szukając z kolei przyczyn negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży w 

problemach występujących w środowisku lokalnym, badani szczególną uwagę zwrócili na brak 

perspektyw po zakończeniu edukacji (30,2%) oraz brak miejsc spotkań, np. klubów 

młodzieżowych (26,4%), a także nieodpowiedni dostęp do placówek wsparcia dziennego (np. 

świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; 11,3%) oraz brak odpowiedniego nadzoru ze 

strony służb społecznych i policji (9,4%). 

 

Wykres 9. Działania mogące być odpowiedzią na problemy, z którymi zmagają się dzieci i młodzież 
w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Wskazując działania, jakie mogłyby być odpowiedzią na problemy, z którymi zmagają się 

dzieci i młodzież w gminie, ankietowani podkreślili przede wszystkim potrzebę organizowania 

miejsc spotkań dla młodzieży (18,2%), prowadzenia pedagogizacji rodziców, zwiększenia liczby 

patroli Policji w miejscach publicznych w gminie, wpływania na dostosowanie kierunków 

kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy (po 12,1%) oraz zintensyfikowania działalności 

profilaktycznej dotyczącej zagrożeń psychospołecznych (9,1%). 
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budowa placów zabaw i obiektów sportowo-
rekreacyjnych

organizowanie miejsc spotkań dla młodzieży
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3. POMOC I WSPARCIE RODZINY I DZIECKA W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

 

Główną instytucją, która świadczy w gminie pomoc i wsparcie rodzinom i dzieciom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kolonowskiem. Prowadząc działalność w tym zakresie realizuje on zadania wynikające m.in. 

z takich aktów prawnych, jak: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach 

rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Ośrodek, prowadząc działalność, współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policją, Sądem, Prokuraturą, placówkami oświatowymi 

i kulturalnymi, z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami 

i związkami wyznaniowymi działającymi na terenie gminy. 

W 2014 roku, w porównaniu z latami 2012-2013, znacznie wzrosła liczba rodzin, 

z którymi przeprowadzono w gminie wywiad środowiskowy (154 w 2012 r., 153 w 2013 r., 197 

w 2014 r.), z kolei liczba przebywających w tych rodzinach osób systematycznie zmniejszała 

się (365 w 2012 r., 350 w 2013 r., 332 w 2014 r.). 

W latach 2013-2014 liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia w gminie, była 

wyższa niż w 2012 roku (196 w 2012 r., 218 w 2013 r., 217 w 2014 r.), natomiast liczba osób 

w rodzinach, którym przyznano świadczenie, znacznie spadła w 2014 roku (364 w 2012 r., 388 

w 2013 r., 332 w 2014 r.). Istotny wpływ na wzrost liczby osób, którym udzielono pomocy i 

wsparcia, miało podwyższenie od 1 października 2012 roku kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, a także postępujące 

ubożenie mieszkańców gminy. 

W latach 2012-2014 udział osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie, w ogóle 

mieszkańców gminy był niewysoki i ulegał wahaniom. W 2012 roku wyniósł on 6%, rok później 

6,5%, a w 2014 roku 5,5%. 

W analizowanym okresie nieznacznie zwiększała się liczba osób długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej w gminie, czyli osób, które były objęte wsparciem 

przynajmniej przez 18 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat (76 w 2012 r., 79 w 2013 r., 82 w 2014 
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r.). Ich udział w ogóle beneficjentów pomocy społecznej, którym przyznano świadczenie, 

wzrósł w 2014 roku do 42,6% (39,4% w 2012 r., 36,2% w 2013 r.). 

W 2014 roku znacznie spadła liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie 

pieniężne (329 w 2012 r., 345 w 2013 r. i 293 w 2014 r.), natomiast liczba osób w rodzinach, 

którym przyznano świadczenie niepieniężne w latach 2012-2014, ulegała niedużym wahaniom 

(174 w 2012 r., 199 w 2013 r., 185 w 2014 r.). 

Poniższe wykresy przedstawiają dane szczegółowe na temat korzystających z pomocy 

społecznej w gminie. 

 

Wykres 10. Rodziny i osoby w rodzinach 
w gminie, z którymi w latach 2012-2014 
przeprowadzono wywiad środowiskowy 

Wykres 11. Rodziny i osoby w rodzinach 
w gminie, którym w latach 2012-2014 
przyznano świadczenie 

 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 
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Wykres 12. Rodziny i osoby w rodzinach 
w gminie, którym w latach 2012-2014 
przyznano świadczenie pieniężne 

Wykres 13. Rodziny i osoby w rodzinach 
w gminie, którym w latach 2012-2014 
przyznano świadczenie niepieniężne 

 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

Biorąc pod uwagę strukturę rodzin korzystających ze wsparcia MGOPS-u najliczniejsze 

grupy w latach 2012-2014 stanowiły rodziny jednoosobowe. Wśród rodzin z dziećmi i rodzin 

niepełnych dominowały rodziny z dwojgiem lub jednym dzieckiem, a wśród rodzin emerytów 

i rencistów rodziny jednoosobowe. Dane szczegółowe na ten temat przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 2. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w gminie w latach 2012-2014 
 

typy rodzin 
liczba rodzin 

liczba osób  
w rodzinach 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

rodziny ogółem 160 159 161 390 402 369 

o
 li

cz
b

ie
 o

só
b

: 1 72 64 74 72 64 74 

2 24 27 28 48 54 56 

3 24 22 24 72 66 72 

4 14 21 16 56 84 64 

5 17 17 13 85 85 65 

6 i więcej 9 8 6 57 49 38 

w tym: rodziny z dziećmi ogółem 66 65 64 269 269 244 

o
 li

cz
b

ie
 d

zi
ec

i: 

1 29 24 23 97 86 63 

2 22 25 27 95 99 105 

3 11 13 11 53 66 56 

4 3 2 2 17 11 13 

5 1 1 1 7 7 7 

6 0 0 0 0 0 0 

7 i więcej 0 0 0 0 0 0 

rodziny niepełne ogółem 17 16 19 55 52 55 

o
 li

cz
b

ie
 

d
zi

ec
i: 

1 7 5 10 17 12 22 

2 6 8 8 19 26 26 

3 3 2 0 14 9 0 

4 i więcej 1 1 1 5 5 7 

rodziny emerytów i rencistów ogółem 40 41 45 64 59 62 

o
 li

cz
b

ie
 

o
só

b
: 

1 24 27 30 24 27 30 

2 10 10 13 20 20 26 

3 4 4 2 12 12 6 

4 i więcej 2 0 0 8 0 0 
 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

Wśród mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia MGOPS-u w latach 2012-2014 

najliczniejsze grupy stanowiły rodziny zmagające się z ubóstwem i bezrobociem. Liczne grono 

stanowiły także rodziny wymagające ochrony macierzyństwa, zmagające się z trudnościami w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, dotknięte 

niepełnosprawnością oraz długotrwałą lub ciężką chorobą. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 14. Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie w latach 2012-2014  
(liczba osób w rodzinach) 

 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

W 2014 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła liczba osób w rodzinach 

objętych wsparciem MGOPS-u z powodu ubóstwa (z 210 w 2013 r. do 225 w 2014 r.), natomiast 

liczba beneficjentów pomocy społecznej zmagających się z problemem bezrobocia 

systematycznie spadała (z 226 w 2012 r. do 173 w 2014 r.).  

W analizowanym okresie wahaniom ulegała liczba osób w rodzinach korzystających 

ze wsparcia MGOPS-u z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa, w tym ze względu na 

wielodzietność (118 w 2012 r., 125 w 2013 r., 105 w 2014 r.) oraz z powodu bezradności 

w sprawach opiekuńczo wychowawczych (94 w 2012 r., 118 w 2013 r., 101 w 2014 r.).  

Wobec rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

Ośrodek, we współpracy z pedagogami szkolnymi, kuratorem sądowym, lekarzem rodzinnym, 

dzielnicowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Zespołem 

Interdyscyplinarnym, podejmował działania zmierzające do przywrócenia ich zdolności do 

prawidłowego funkcjonowania oraz zapewniające dzieciom ochronę przed wszelkimi 

rodzajami przemocy, zaniedbaniem i brakiem należytej opieki ze strony rodziców. 
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W latach 2012-2014 na podobnym poziomie pozostawała liczba beneficjentów objętych 

pomocą społeczną z powodu alkoholizmu (16 w 2012 r., 17 w 2013 r., 14 w 2014 r.), przy czym 

w 2014 roku pojawiła się grupa świadczeniobiorców wymagających wsparcia w związku z 

przemocą w rodzinie (6 osób). 

W analizowanym okresie uwagę zwracała również stale zwiększająca się liczba osób 

w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

(z 56 w 2012 r. do 69 w 2014 r.), czemu towarzyszył niewielki, lecz systematyczny, spadek 

liczby beneficjentów dotkniętych problemem niepełnosprawności (ze 100 w 2012 r. do 91 

w 2014 r.). 

Udzielane przez MGOPS świadczenia pomocy społecznej miały głównie charakter 

pieniężny, niepieniężny i usługowy. Dane szczegółowe w tym zakresie za lata 2012-2014 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 3. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w gminie przez MGOPS w latach  
2012-2014 
 

formy świadczeń 
liczba osób liczba świadczeń 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

p
ie

n
ię

żn
e

 

zasiłek stały 16 16 16 164  156 178 

zasiłek okresowy 54 59 56 265 324 304 

zasiłek celowy 115 120 105 X X X 

w
 t

ym
:  zasiłek celowy przyznany 

w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

87 95 85 244 283 278 

n
ie

p
ie

n
ię

żn
e 

posiłek 41 58 58 4.491 6.780 5.244 

w
 t

ym
:  posiłek przyznany 

w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

41 58 58 4.491 6.780 5.244 

schronienie 0 0 0 0 0 0 

ubranie 0 0 0 0 0 0 

sprawienie pogrzebu 0 0 0 0 0 0 

odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

12 13 15 135 125 142 

u
sł

u
gi

 

usługi opiekuńcze 26 29 30 10.780 11.403 11.206 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 

specjalistyczne usługi dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

1 1 1 72 205 73 

poradnictwo specjalistyczne 1* 2* 1* X X X 
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praca socjalna 38* 37* 73* X X X 

interwencja kryzysowa 9* 0* 0* X X X 

kontrakt socjalny 6 7 18 X X X 

in
d

yw
id

u
al

n
e 

p
ro

gr
am

y 
p

o
m

o
cy

 

indywidualny program wychodzenia 
z bezdomności 

0 0 0 X X X 

indywidualny program zatrudnienia 
socjalnego (CIS) 

0 0 0 X X X 

w
sp

ie
ra

n
ie

 
ro

dz
in

y 
i p

ie
cz

a 
za

st
ę

p
cz

a 

wspieranie rodziny przez asystenta 
rodziny (liczba asystentów rodziny) 

0* (0) 0* (1) 9* (1) X X X 

odpłatność za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej 

0 1 5 X X X 

 
*liczba rodzin 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

Spośród świadczeń pieniężnych najczęściej udzielaną formą pomocy w latach 2012-

2014 był zasiłek celowy. Jest on przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a 

w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Liczba osób nim objętych ulegała nieznacznym 

wahaniom (115 w 2012 r., 120 w 2013 r. i 105 w 2014r.). 

Dominujący rodzaj pomocy niepieniężnej stanowił natomiast posiłek, który był 

wsparciem udzielanym głównie dzieciom w ramach wieloletniego programu rządowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (obowiązywał on do końca 2013 roku; na lata 2014-

2020 Rada Ministrów przyjęła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Celem tego Programu jest ograniczenie 

zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w 

trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim 

poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności 

samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. W latach 2013-2014 liczba 

osób objętych posiłkiem była na tym samym poziomie (po 58 osób) i zarazem wyższa niż w 

2012 roku, kiedy to z pomocy w formie posiłku skorzystało 41 osób. 

Uzupełnieniem programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 roku było 

wsparcie żywnościowe udzielane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
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2014-2020, realizowanego w oparciu o Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Na terenie gminy dystrybucją żywności zajmowała się Caritas Parafialna w Kolonowskiem. 

Wśród usług najistotniejszą rolę odgrywała praca socjalna mająca na celu pomoc 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. Była ona prowadzona m.in. w oparciu o zawarte kontrakty 

socjalne, których liczba była na zbliżonym poziomie (6 w 2012 r., po 7 w latach 2013-2014). W 

2014 roku liczba rodzin, które objęto pracą socjalną, znacznie wzrosła w stosunku do lat 2012-

2013 (38 w 2012 r., 37 w 2013 r., 73 w 2014 r.). 

Przy MGOPS-ie działa Punkt Konsultacyjny, który oferuje bezpłatne indywidualne 

i grupowe konsultacje psychologiczne i prawne. W spotkaniach indywidualnych mogą 

uczestniczyć dzieci, młodzież i osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, 

a w zajęciach grupowych mających formę grupy wsparcia osoby współuzależnione i ofiary 

przemocy domowej. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje: uzależnienia od nikotyny, 

alkoholu, narkotyków i Internetu, współuzależnienia, rozwiązywanie problemów osobistych, 

sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami i właściwe rozwiązywanie problemów, 

zdrowie psychiczne, trudności wychowawcze, kryzys – przemoc w rodzinie, strata bliskiej 

osoby, terapia rodzinna i terapia par. W 2015 roku z pomocy udzielanej w Punkcie skorzystało 

13 osób.  

W analizowanym okresie MGOPS realizował również zadania z zakresu wspierania 

rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Od 2013 roku Ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny 

(część środków finansowych przeznaczonych na ten cel pochodziła z dotacji celowej 

otrzymanej w ramach rządowego programu wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej), 

który w 2014 roku pracował z 9 rodzinami, a w 2015 roku z 15 rodzinami. Jego wsparcie 

polegało w szczególności na udzielaniu pomocy rodzinom w prowadzeniu gospodarstwa 

i gospodarowaniu budżetem domowym, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

w poszukiwaniu i utrzymywaniu zatrudnienia oraz podejmowaniu działań interwencyjnych 

i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa rodziny i przebywających w niej dzieci. 

Warto dodać, że w latach 2013-2014 MGOPS pokrywał również koszt pobytu 

odpowiednio 1 i 5 dzieci z gminy w rodzinach zastępczych. W 2013 roku wydatkował na ten 

cel 18.218 zł, a rok później 3.573 zł. 
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W latach 2012-2014 w gminie świadczona była także pomoc dla uczniów w postaci 

stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Najczęściej wsparcie te kierowane jest do dzieci 

pochodzących z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. dotkniętych 

bezrobociem, i służy zmniejszeniu różnic w dostępie do edukacji. Liczba osób nim objętych 

ulegała wahaniom (11 w 2012 r., 9 w 2013 r., 20 w 2014 r.), a kwota udzielonych świadczeń 

wyniosła: 8.127 zł w 2012 roku, 7.990 zł w 2013 roku i 10.747 zł w 2014 roku. 

Warto dodać, że od 2014 roku w gminie realizowany jest rządowy program pomocy dla 

rodzin wielodzietnych. Jego koordynacją zajmuje się Urząd Miasta i Gminy, który wydaje 

uprawnionym rodzinom Karty Dużej Rodziny. Ponadto Urząd jest partnerem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w realizacji programu Opolskiej Karty Rodziny 

i Seniora. 

W latach 2012-2014 MGOPS udzielał również świadczeń pieniężnych osobom 

wykonującym prace społecznie użyteczne, które były organizowane we współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich. W 2012 roku objął nimi 11 osób, rok 

później 7 osób, a w 2014 roku 5 osób. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła: 13.265 zł 

w 2012 roku, 14.346 zł w 2013 roku i 10.486 zł w 2014 roku. 

W analizowanym okresie Ośrodek prowadził także działalność kulturalną wśród 

seniorów, organizując odwiedziny jubilatów, rocznice ślubu (złote i diamentowe gody), dni 

seniora, wigilię dla samotnych oraz paczki dla osób niepełnosprawnych i chorych. W 2012 roku 

na ten cel MGOPS wydatkował 10.555 zł, rok później 9.840,16 zł, a w 2014 roku 9.908,87 zł. 

W latach 2012-2014 Ośrodek kontynuował realizację współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 

projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą dla ciebie”. Był on adresowany do osób 

bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (po 6 osób w każdym roku), którzy w jego ramach 

korzystali m.in. z indywidualnego i grupowego doradztwa psychologicznego i zawodowego, 

treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz następujących kursów i szkoleń 

zawodowych: specjalista usług cateringowych, obsługa wózków jezdniowych, prawo jazdy 

kategorii B, obsługa komputera i Internetu, pielęgnacja i stylizacja paznokci, „Sztuka carvingu”, 

„Promocja usług przez Internet” oraz „Bazy danych, grafika menadżerska i inne 

zaawansowane narzędzia komputerowe”. 
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W 2012 roku na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 45.085 zł, 

rok później 64.619,68 zł, a w 2014 roku 72 217,28 zł. 

W ramach realizowanych zadań Ośrodek przyznawał również świadczenia rodzinne. W 

latach 2012-2014 ogólna liczba udzielonych świadczeń spadała z roku na rok (z 4.880 w 2012 

r. do 3.975 w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

liczba świadczeń 3.464 2.924 2.757 

zasiłek pielęgnacyjny 

liczba świadczeń 1.260 1.197 1.104 

świadczenia pielęgnacyjne 

liczba świadczeń 103 71 74 

dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 

liczba świadczeń X 12 0 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

liczba świadczeń X 0 0 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

liczba świadczeń 53 27 40 

ogółem 

liczba świadczeń 4.880 4.231 3.975 

zasiłek dla opiekunów 

liczba świadczeń X X 122 

 
Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy (od 

2013 roku) MGOPS opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne. 

Liczba tych składek i ich wartość ulegały wahaniom (64 na kwotę 8.443 zł w 2012 r., 131 na 

kwotę 17.987 zł w 2013 r., 62 na kwotę 12.758 zł w 2014 r.). 

Kolejną formę pomocy udzielaną przez Ośrodek stanowiły świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, które służą wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W latach 

2012-2014 roku liczba rodzin, którym przyznano tę pomoc była na zbliżonym poziomie 

(18 w 2012 r., po 16 w latach 2013-2014), a liczba wypłaconych świadczeń spadała z roku na 
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rok (z 406 w 2012 r. do 371 w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 18 16 16 

liczba wypłaconych świadczeń 406 377 371 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń (w zł) 146.620 133.493 128.490 
 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. 

 

W analizowanym okresie Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem przyznawał również 

dodatki mieszkaniowe. O tę formy pomocy ubiegają się m.in. rodzice samotnie wychowujący 

dzieci i rodziny w gospodarstwach wieloosobowych, bardzo często korzystający z innym form 

pomocy społecznej. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba gospodarstw, którym przyznano dodatki mieszkaniowe 9 11 34 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł) 17.479 19.266 24.513 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

 

W 2014 roku liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe, 

znacznie wzrosła w porównaniu z latami 2012-2013 (9 w 2012 r., 11 w 2013 r., 34 w 2014 r.). 

W analizowanym okresie z roku na rok zwiększyła się także wysokość kwot wydatkowanych 

na realizację tego zadania (z 17.479 zł w 2012 r. do 24.513 zł w 2014 r.). 

Warto dodać, iż od 2014 roku najubożsi najemcy mieszkań, którzy pobierają dodatek 

mieszkaniowy i mają problem z uiszczaniem opłat za energię, mogą otrzymać dodatek 

energetyczny. W roku tym Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem wypłacił tego rodzaju 

świadczenie 21 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 903 zł. 

Pomoc i wsparcie rodzinom i dzieciom mieszkającym w gminie Kolonowskie udzielają 

także Świetlica opiekuńcza z programem wychowawczym przy Bibliotece i Centrum Kultury 

w Kolonowskiem (w 2014 roku w zajęciach w niej organizowanych wzięło udział 20 dzieci 
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i młodzieży, w tym 5 dzieci z rodzin alkoholowych) oraz świetlice wiejskie w Staniszczach 

Wielkich, Staniszczach Małych i Spóroku. Mieszkańcy gminy mogą również korzystać z pomocy 

oferowanej przez instytucje wsparcia funkcjonujące poza jej terenem. Należą do nich m.in.: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach 

Opolskich. 

 

4. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ RODZINY I DZIECKA 

 

W gminie Kolonowskie oraz w jej sąsiedztwie funkcjonują różnorodne instytucje 

i organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny i dziecka. W obszarze oświaty 

funkcjonuje kilka placówek. Do przedszkoli i szkół należą wcześniej już wymienione: Publiczne 

Przedszkole Nr 1 w Kolonowskiem, Publiczne Przedszkole w Staniszczach Wielkich, Publiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem, Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3, Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Św. Jacka Staniszcze Małe – Spórok i Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem. 

Placówki organizują zajęcia pozalekcyjne (wśród nich dominują koła zainteresowań) 

i dydaktyczno-wyrównawcze, uczestniczą w projektach i programach służących rozwijaniu 

zainteresowań i umiejętności uczniów, wyrównywaniu ich szans edukacyjnych i doskonaleniu 

nauczycieli, a także realizują programy profilaktyczne mające na celu uwrażliwianie 

środowiska szkolnego i społecznego na problemy związane z uzależnieniami, 

bezpieczeństwem, agresją i przemocą oraz promowanie zdrowego stylu życia.  

Dzieci i młodzież oraz ich rodzice i nauczyciele z gminy mają również możliwość 

korzystania z oferty placówek funkcjonujących w Strzelcach Opolskich. Jedną z nich jest 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która świadczy specjalistyczną pomoc psychologiczną 

i pedagogiczną dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzi Biblioteka i Centrum Kultury 

w Kolonowskiem. Placówka zajmuje się tworzeniem, upowszechnianiem oraz ochroną kultury, 

dziedzictwa i dorobku kulturalnego gminy, prowadzeniem ogólnodostępnej biblioteki oraz 

promocją wizerunkową gminy, w szczególności w zakresie jej dziedzictwa i dorobku 

kulturalnego. 
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Biblioteka i Centrum Kultury jest organizatorem, współorganizatorem i koordynatorem 

odbywających się w gminie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz uroczystości 

państwowych, kościelnych i okolicznościowych. Aktywnością kulturalną na terenie gminy 

wykazują się również organizacje pozarządowe, w tym Koło Związku Emerytów Rencistów 

i Inwalidów, środowiska artystyczne i artyści ludowi. Wśród ważniejszych wymienić należy: 

Orkiestrę Dętą Colonnowska, Chór „Colnovica” oraz skupiający dzieci w wieku szkolnym Zespół 

Taneczny „Figielek” z siedzibą w Staniszczach Wielkich. 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w gminie prowadzą także kluby i zespoły 

sportowe, zajmujące się upowszechnianiem kultury fizycznej oraz organizowaniem imprez 

sportowo-rekreacyjnych. Należą do nich: Miejski Klub Sportowy „Unia” Kolonowskie, Ludowy 

Klub Sportowy „Zieloni” Spórok, Ludowy Zespół Sportowy Staniszcze Wielkie i ASPR 

Zawadzkie. Na uprawianie sportu i rekreacji w gminie pozwala istniejąca na jej terenie 

infrastruktura sportowa, która obejmuje kilkanaście obiektów, w tym obiekty należące do 

Miejskiego Centrum Kulturalno-Sportowego w Kolonowskiem, Centrum Kulturalno-

Rekreacyjnym w Staniszczach Małych i Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku, Salę 

Widowiskowo-Sportową w Kolonowskiem, świetlicę w Staniszczach Wielkich a także tereny 

rekreacyjno-sportowe oraz inne boiska sportowe i place zabaw. 

Zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy zajmują się także 

funkcjonujące na jej terenie świetlice – Świetlica opiekuńcza z programem wychowawczym 

przy Bibliotece i Centrum Kultury w Kolonowskiem oraz świetlice wiejskie w Staniszczach 

Wielkich, Staniszczach Małych i Spóroku. 

Świadczenia zdrowotne w gminie świadczy Przychodnia Lekarska Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Kolonowskiem. Na jej terenie prowadzona jest również 

Praktyka stomatologiczna „Prodent” w Kolonowskiem oraz działają, w ramach Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Opolskiej, Stacja Opieki Caritas i Gabinet 

rehabilitacyjny w Kolonowskiem. W godzinach nocnych oraz w dni wolne opiekę medyczną 

mieszkańcom gminy zapewnia Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 

Opolskich. 

Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie zajmują 

się z kolei: działające w Kolonowskiem – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Punkt 
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Konsultacyjny, mające siedzibę w Strzelcach Opolskich – Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Centrum Terapii i Profilaktyki, Strzelecki Klub Abstynenta, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, 

„Cyprian-Med” Centrum Neuropsychiatrii – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Specjalistyczny 

Neurologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Neuro-Med” S.C. – Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

a także Barka „Kaczorownia” w Warmątowicach oraz Poradnia Rodzinna Dom Pielgrzyma w 

Górze Świętej Anny. 

Komisariat Policji w Zawadzkiem odpowiada za bezpieczeństwo publiczne w gminie, 

a sprawowaniem kurateli sądowej zajmują się Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej do 

wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz karnych przy Sądzie 

Rejonowym w Strzelcach Opolskich. 

Jak już wspomniano szeroko rozumianą infrastrukturę socjalną działającą na rzecz 

rodziny i dziecka w gminie tworzą: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kolonowskiem, Świetlica opiekuńcza z programem wychowawczym przy Bibliotece 

Publicznej w Kolonowskiem oraz świetlice wiejskie w Staniszczach Wielkich, Staniszczach 

Małych i Spóroku, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich. 

Jeśli chodzi o sektor pozarządowy, obok funkcjonujących w gminie klubów i zespołów 

sportowych (Miejski Klub Sportowy „Unia” Kolonowskie, Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” 

Spórok i Ludowy Zespół Sportowy Staniszcze Wielkie), istotną rolę w zakresie wspierania 

rodziny i dziecka odgrywają m.in.: wymienione już Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim i jego Koła w Kolonowskiem, Staniszczach Wielkich, Staniszczach 

Małych i Spóroku, Stowarzyszenia Odnowy Wsi Spórok, Staniszcze Wielkie i Staniszcze Małe, 

Stowarzyszenie Chóralne „Colnovica” w Kolonowskiem, Stowarzyszenie Muzyczne 

„Colonnowska” w Kolonowskiem, Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu – Parafialne Caritas w 

Kolonowskiem, Staniszczach Wielkich i Staniszczach Małych, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 

– Oddział w Spóroku, Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w 

Kolonowskiem i Staniszczach Wielkich, a także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kolonowskiem, Staniszczach Wielkich, Staniszczach Małych, Spóroku i Fosowskiem. 

 

IV. CELE I ZADANIA 
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Celem głównym Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kolonowskie na lata 2016-

2018 jest stworzenie zintegrowanego systemu wspierania rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Osiągnięcie tak sformułowanego celu 

wymaga wdrożenia wyznaczonych celów operacyjnych oraz zadań. Zostały one ujęte 

w przedstawionym poniżej w formie zestawień tabelarycznych harmonogramie, w którym 

uwzględniono również realizatorów poszczególnych zapisów, czas ich wdrożenia oraz 

wskaźniki monitoringowe. 

 

Cel operacyjny 1.  
Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz promowanie 
jej prawidłowego modelu 

zadania realizatorzy/partnerzy 
czas 
realizacji 

wskaźniki 
monitoringowe 

1. Doskonalenie form 
pracy socjalnej z rodziną 

MGOPS 
2016-
2018 

liczba osób objętych 
pracą socjalną 

2. Zapewnienie 
odpowiedniego wsparcia 
ze strony asystenta 
rodziny 

MGOPS, Urząd Miasta 
i Gminy 

2016-
2018 

liczba asystentów 
rodziny oraz liczba 
rodzin objętych 
opieką 

3. Ustanawianie, w razie 
potrzeby, rodzin 
wspierających dla rodzin 
przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowaw-
czych oraz organizowanie 
dla nich szkoleń 

MGOPS, Urząd Miasta 
i Gminy, organizacje 
pozarządowe 

2016-
2018 

liczba rodzin 
wspierających 
oraz liczba rodzin 
przez nie 
wspieranych 

4. Zapewnienie szerszego 
dostępu do poradnictwa 
specjalistycznego, 
konsultacji, treningu 
umiejętności 
wychowawczych, terapii 
rodzinnej i mediacji 

MGOPS, GKRPA, Punkt 
Konsultacyjny, PCPR, 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Poradnia 
Rodzinna w Górze Św. Anny, 
organizacje pozarządowe  

2016-
2018 

liczba osób 
objętych 
poszczególnymi 
formami wsparcia, 
w tym 
poradnictwem 
specjalistycznym 

5. Tworzenie grup 
wsparcia dla rodzin, 
w tym samopomocowych 
dla osób samotnie 
wychowujących dzieci 

MGOPS, organizacje 
pozarządowe 

2016-
2018 

liczba grup 
wsparcia oraz liczba 
osób w nich 
uczestniczących 

6. Wzmacnianie więzi 
rodzinnych, m.in. 

Urząd Miasta i Gminy, 
MGOPS, BICEK, placówki 

2016-
2018 

liczba imprez 
oraz liczba osób 
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poprzez organizowanie 
środowiskowych imprez 
integracyjnych 

oświatowe i kulturalne, 
jednostki sportowo-
rekreacyjne  

w nich 
uczestniczących 

7. Wspieranie 
interdyscyplinarne 
rodzin oraz zapewnienie 
dostępu do szkoleń 
dla osób mających 
świadczyć wsparcie 
interdyscyplinarne 

MGOPS, GKRPA, Punkt 
Konsultacyjny, Zespół 
Interdyscyplinarny, PCPR, 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Poradnia 
Rodzinna w Górze Św. Anny, 
placówki oświatowe, zakłady 
opieki zdrowotnej, Policja, 
Sąd Rejonowy, organizacje 
pozarządowe 

2016-
2018 

liczba powołanych 
grup roboczych 
oraz liczba rodzin 
objętych 
wsparciem Inter-
dyscyplinarnym, 
liczba szkoleń oraz 
liczba osób w nich 
uczestniczących 

8. Opracowywanie 
i realizowanie 
środowiskowych 
programów i projektów 
na rzecz rodzin, w tym 
współfinansowanych 
z funduszy 
zewnętrznych, 
np. z funduszy 
strukturalnych Unii 
Europejskiej 

Jednostki organizacyjne 
gminy, w tym MGOPS, BICEK 
i placówki oświatowe, 
placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, 
organizacje pozarządowe 

2016-
2018 

liczba programów 
i projektów 
oraz liczba osób 
nimi objętych 

9. Zintegrowanie 
podejmowanych działań 
poprzez stałą 
współpracę podmiotów 
działających na rzecz 
rodziny 

Jednostki organizacyjne 
gminy, w tym MGOPS, BICEK, 
GKRPA, Punkt Konsultacyjny, 
placówki oświatowe, 
placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, PCPR, 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Poradnia 
Rodzinna w Górze Św. Anny, 
zakłady opieki zdrowotnej, 
Policja, Sąd Rejonowy, 
organizacje pozarządowe, 
kościół 

2016-
2018 

liczba podmiotów 
współpracujących 
na rzecz rodziny 

 

 

 

 

 

 

Cel operacyjny 2.  
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Wspieranie rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej 

zadania realizatorzy/partnerzy 
czas 
realizacji 

wskaźniki 
monitoringowe 

1. Udzielanie pomocy 
materialnej i rzeczowej 
rodzinom ubogim 

MGOPS, placówki oświatowe 
2016-
2018 

liczba udzielonych 
świadczeń oraz 
liczba osób nimi 
objętych 

2. Upowszechnianie 
wśród rodzin 
dotkniętych 
bezrobociem ofert pracy, 
informacji o wolnych 
miejscach pracy, 
usługach poradnictwa 
zawodowego, 
szkoleniach, 
przygotowaniu 
zawodowym dorosłych, 
stażach i zatrudnieniu 
socjalnym 

Urząd Miasta i Gminy, 
MGOPS, Powiatowy Urząd 
Pracy 

2016-
2018 

liczba osób 
bezrobotnych 
w gminie, 
w tym liczba osób 
objętych różnymi 
formami wsparcia 

3. Kontynuowanie akcji 
charytatywnych na rzecz 
rodzin ubogich 
oraz promowanie wśród 
rodzin zagrożonych 
utratą bezpieczeństwa 
socjalnego aktywnych 
postaw i samopomocy 

MGOPS, Urząd Miasta 
i Gminy, Powiatowy Urząd 
Pracy, organizacje 
pozarządowe 

2016-
2018 

liczba akcji 
charytatywnych 
i promocyjnych 

4. Udzielanie wsparcia 
dzieciom z rodzin 
ubogich, m.in. 
organizowanie 
dożywiania w szkołach, 
wypoczynku letniego 
i zimowego, 
wyposażenie 
w podręczniki i pomoce 
szkolne oraz odzież, 
zapewnienie dostępu 
do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego 

MGOPS, Urząd Miasta 
i Gminy, BICEK, placówki 
oświatowe, kulturalne, 
jednostki sportowo-
rekreacyjne, placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, organizacje 
pozarządowe 

2016-
2018 

liczba dzieci 
z rodzin ubogich 
objętych 
wsparciem 

5. Rozwijanie w gminie 
mieszkalnictwa 
komunalnego, 
w tym socjalnego 

Urząd Miasta i Gminy 
2016-
2018 

liczba mieszkań 
komunalnych, 
w tym socjalnych 
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Cel operacyjny 3.  
Zaspakajanie potrzeb zdrowotnych rodziny oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa 
publicznego 

zadania realizatorzy/partnerzy 
czas 
realizacji 

wskaźniki 
monitoringowe 

1. Promowanie 
zdrowego stylu życia 
i prowadzenie 
profilaktyki zdrowotnej 

Urząd Miasta i Gminy, 
MGOPS, GKRPA, zakłady 
opieki zdrowotnej, placówki 
oświatowe, placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży 

2016-
2018 

liczba przedsięwzięć 
z zakresu promocji 
zdrowia 
i profilaktyki 
zdrowotnej 
oraz liczba 
programów 
zdrowotnych 

2. Zabezpieczanie 
świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki 
medycznej oraz 
zwiększenie dostępności 
wsparcia 
specjalistycznego 

Urząd Miasta i Gminy, 
zakłady opieki zdrowotnej 

2016-
2018 

liczba osób 
objętych 
świadczeniami 
zdrowotnymi 

3. Zwiększenie 
dostępności wsparcia 
dla rodzin z dziećmi 
dotkniętymi 
niepełnosprawnością, 
w tym w formie 
poradnictwa 
i rehabilitacji 

MGOPS, Urząd Miasta 
i Gminy, Punkt Konsultacyjny, 
PCPR, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, podmioty 
świadczące usługi 
rehabilitacyjne, organizacje 
pozarządowe 

2016-
2018 

liczba rodzin 
objętych 
poradnictwem 
oraz liczba osób 
objętych 
rehabilitacją 

4. Monitorowanie rodzin 
zagrożonych 
i dotkniętych 
problemami uzależnień 
i przemocy w rodzinie 
oraz podejmowanie 
działań zgodnie 
z uchwalonymi 
programami w tym 
zakresie 

Urząd Miasta i Gminy, MGOPS, 
GKRPA, Punkt Konsultacyjny, 
Zespół Interdyscyplinarny, 
placówki oświatowe, 
placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, PCPR, 
ośrodki wsparcia, placówki 
leczenia uzależnień, specjaliści, 
grupy samopomocowe, 
Prokuratura Rejonowa, Sąd 
Rejonowy, Policja, 
organizacje pozarządowe 

2016-
2018 

liczba rodzin 
objętych 
monitoringiem, 
liczba rodzin 
dotkniętych 
problemami 
uzależnień 
i przemocy 
w rodzinie 
oraz liczba osób 
objętych 
wsparciem 

5. Prowadzenie działań 
profilaktyczno-
informacyjnych 
i edukacyjnych z zakresu 
zapobiegania 
przestępczości 

Urząd Miasta i Gminy, Policja, 
placówki oświatowe, 
placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży 

2016-
2018 

liczba 
przedsięwzięć 
profilaktyczno-
informacyjnych 
i edukacyjnych 
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6. Patrolowanie 
i wizytowanie miejsc 
publicznych oraz 
poprawianie bezpieczeń-
stwa na drodze, m.in. 
poprzez remont ulic 
i dróg, budowę przejść 
dla pieszych, oświetlenia 
i miejsc parkingowych 

Urząd Miasta i Gminy, Policja 
2016-
2018 

stopień poczucia 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 
oraz liczba 
zrealizowanych 
inwestycji w celu 
poprawy 
bezpieczeństwa 
na drodze 

 

Cel operacyjny 4.  
Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju 

zadania realizatorzy/partnerzy 
czas 
realizacji 

wskaźniki 
monitoringowe 

1. Podnoszenie jakości 
kształcenia i wsparcia 
w placówkach 
oświatowych, m.in. 
poprzez doskonalenie 
kadr nauczycielskich 
i pedagogów szkolnych 
oraz doposażenie szkół 
w niezbędny sprzęt 
i programy nauczania 

Urząd Miasta i Gminy, 
placówki oświatowe 

2016-
2018 

liczba nauczycieli 
i pedagogów 
doskonalących 
swoje kwalifikacje 
zawodowe 
oraz liczba 
doposażonych 
placówek 
oświatowych 

2. W razie potrzeby 
zwiększenie dostępu 
do opieki przedszkolnej 
w gminie m.in. poprzez 
uelastycznienie czasu 
pracy placówek, 
oraz zapewnienie opieki 
nad dziećmi do lat 3 

Urząd Miasta i Gminy, 
placówki przedszkolne 

2016-
2018 

liczba dzieci 
uczęszczających 
do placówek 
przedszkolnych 
oraz objętych 
opieką żłobka 

3. Organizowanie zajęć 
i spotkań profilaktyczno-
wychowawczych 
i edukacyjnych 
oraz opracowywanie 
i realizowanie programów 
w tym zakresie 

MGOPS, GKRPA, placówki 
oświatowe, placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, Policja 

2016-
2018 

liczba zajęć 
i spotkań oraz 
liczba osób w nich 
uczestniczących, 
liczba programów 
oraz liczba osób 
nimi objętych 

4. Rozwijanie sieci 
i oferty (m.in. o elementy 
socjoterapii) placówek 
wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży, w tym 
świetlicy opiekuńczej 
i świetlic wiejskich 

Urząd Miasta i Gminy, 
placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży 

2016-
2018 

liczba świetlic 
oraz liczba dzieci 
z nich 
korzystających 
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5. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci 
i młodzieży, m.in. 
poprzez zwiększenie 
dostępności zajęć 
wyrównawczych, 
dofinansowanie udziału 
w wycieczkach, kulturze, 
sporcie i rekreacji, 
udzielanie pomocy 
w nauce (np. przez 
wolontariuszy), 
przyznawanie pomocy 
materialnej o charakterze 
socjalnym (stypendia, 
zasiłki szkolne) 

Urząd Miasta i Gminy, 
MGOPS, BICEK, placówki 
oświatowe, kulturalne, 
jednostki sportowo-
rekreacyjne, placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, wolontariusze 

2016-
2018 

liczba przyznanych 
świadczeń oraz 
liczba osób 
objętych pomocą 
stypendialną 
i zasiłkami 
szkolnymi 

6. Zwiększenie 
dostępności kształcenia 
dla dzieci 
niepełnosprawnych 
poprzez tworzenie grup 
i klas integracyjnych, 
prowadzenie nauczania 
indywidualnego, 
likwidowanie barier 
architektonicznych, 
zapewnienie transportu 
i opieki w czasie 
przewozu do szkoły 

Urząd Miasta i Gminy, 
MGOPS, placówki oświatowe, 
PCPR 

2016-
2018 

liczba grup i klas 
integracyjnych 
oraz liczba osób 
do nich 
uczęszczających, 
liczba uczniów 
objętych 
nauczaniem 
indywidualnym, 
liczba zlikwido-
wanych barier 
architektonicznych, 
liczba dzieci dowo-
żonych do szkół 

7. Wzbogacanie oferty 
zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych 

Urząd Miasta i Gminy, 
MGOPS, GKRPA, BICEK, 
placówki oświatowe, 
kulturalne, jednostki 
sportowo-rekreacyjne, 
placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, 
organizacje pozarządowe 

2016-
2018 

liczba 
organizowanych 
zajęć 
pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych 
oraz liczba osób 
nimi objętych 

8. Rozwijanie w gminie 
infrastruktury 
umożliwiającej dzieciom 
i młodzieży spędzanie 
czasu wolnego (w tym 
sportowo-rekreacyjnej) 
i zwiększenie jej 
bezpłatnej dostępności 

Urząd Miasta i Gminy, 
jednostki organizacyjne 
gminy 

2016-
2018 

liczba nowych 
obiektów 
umożliwiających 
spędzanie czasu 
wolnego oraz liczba 
osób z nich 
korzystających 
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9. Upowszechnianie 
wolontariatu wśród 
dzieci i młodzieży 

Urząd Miasta i Gminy, BICEK, 
jednostki organizacyjne 
gminy, wolontariusze 

2016-
2018 

liczba 
wolontariuszy 

 

Cel operacyjny 5.  
Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienie im powrotu 
do rodzin biologicznych 

zadania realizatorzy/partnerzy 
czas 
realizacji 

wskaźniki 
monitoringowe 

1. Współfinansowanie 
pobytu dziecka 
w rodzinnej 
lub instytucjonalnej 
formie pieczy zastępczej 

MGOPS, PCPR 
2016-
2018 

liczba osób 
umieszczonych 
w pieczy zastępczej 
oraz wysokość 
środków 
na pokrycie 
ich pobytu  

2. Podejmowanie 
współpracy z rodziną 
biologiczną w zakresie 
opracowania planu 
pracy zbieżnego 
z planem pomocy 
dziecku umieszczonemu 
w pieczy zastępczej 

MGOPS, PCPR, koordynatorzy 
pieczy zastępczej 
i całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 

2016-
2018 

liczba 
opracowanych 
planów pracy 
oraz liczba dzieci 
powracających 
do rodzin 
biologicznych 

3. Podejmowanie 
współpracy 
z podmiotami 
działającymi na rzecz 
powrotu dziecka z pieczy 
zastępczej do rodziny 
biologicznej 

MGOPS, PCPR, koordynatorzy 
pieczy zastępczej 
i całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 

2016-
2018 

liczba podmiotów 
współpracujących 
na rzecz powrotu 
dziecka do rodziny 
biologicznej 
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V. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

Realizacja Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kolonowskie na lata 2016-2018 

będzie finansowana: 

 z budżetu gminy, w tym: 

 z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, 

 z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, 

 ze środków samorządu powiatowego, 

 z programów rządowych z zakresu wspierania rodziny, 

 z funduszy zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

 ze środków pozyskanych z innych źródeł. 

W latach 2016-2018 na realizację Programu planuje się przeznaczyć m.in. następujące 

środki finansowe: 

 Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze: 17.000 zł w 2016 r., 22.000 zł w 2017 r., 25.000 

zł w 2018 r., 

 Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny: 39.500 zł w 2016 r., 40.000 zł w 2017 r., 

42.000 zł w 2018 r. 

Wysokość środków finansowych na realizację Programu w latach 2017-2018 zostanie 

ujęta w przyjmowanej corocznie uchwale budżetowej Rady Miejskiej. 

 

VI. WDRAŻANIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU 

 

Koordynatorem realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kolonowskie na lata 

2016-2018 będzie Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kolonowskiem. Sformułowane w dokumencie zadania będą wdrażane przez wyznaczonych 

realizatorów oraz partnerów w realizacji. 

Monitoring i ewaluacja Programu, polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji na 

temat realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, będą prowadzone corocznie. 

Gromadzone dane z jednej strony pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, które 

pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić, z myślą o podjęciu działań 

korygujących, czy realizacja wyznaczonych zadań zmierza w słusznym kierunku, z drugiej 
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natomiast umożliwią ustalenie rzeczywistych rezultatów ich wdrożenia – czy uzyskane efekty 

są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami i na co miały wpływ. 

Do oceny wdrożenia sformułowanych w Programie zadań zostaną wykorzystane 

wyznaczone w dokumencie wskaźniki monitoringowe. 

W terminie do 31 marca każdego roku Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu wraz z rocznym 

sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Sprawozdanie zostanie 

sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów biorących udział w realizacji 

Programu. 
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Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej.

Zadaniem programu wspierania rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez tworzenie
systemu wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, w taki sposób aby była w stanie samodzielnie
zmierzyć się z własnymi problemami. Pomoc 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 pomocy specjalistycznej może spowodować wzrost zjawiska ich degradacji i
skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami. W pierwszej kolejności rodzina powinna mieć
możliwość samodzielnego zmierzania 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.
System wspierania rodziny i pieczy zastępczej został utworzony także ze względu na dobro dzieci, które
potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery 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 rodzin przezwyciężających trudności w opiekowaniu się i
wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę
wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Wobec powyższego niniejszą uchwałę należy za konieczną i uzasadnioną.
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