UCHWAŁA VI/55/2019
RADY GMINY OLSZANKA
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Olszanka
na lata 2019-2021”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r., poz. 506) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998, 1076, 1544) Rada Gminy Olszanka
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny program wspierania rodziny w Gminie Olszanka na lata 2019 -2021‘‘
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodnicząca Rady
Wanda Galant
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Załącznik do uchwały Nr VI/55/2019
Rady Gminy Olszanka
z dnia 27 marca 2019 r.
Gminny program wspierania rodziny w Gminie Olszanka na lata 2019-2021
Gminny program wspierania rodziny w Gminie Olszanka na lata 2019-2021 stanowi samodzielny
program, służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
I. WPROWADZENIE
Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą, a zarazem
podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest pierwszym i podstawowym
środowiskiem wychowawczym dziecka. To ono tutaj nabywa wiedzę o otaczającym je świecie,
panujących między ludźmi stosunkach. Uczy się wyrażać swoje uczucia (lęk, obawa, zadowolenie,
gniew) oraz wartościowania co jest dobre, a co złe. Wychowują się w niej kolejne pokolenia, które
w późniejszym okresie swojego życia kreują społeczeństwo. Rodzina kształtuje osobowość młodego
pokolenia, postawę społeczną i wyznacza koleje jego losu. Dlatego tak ważne jest zachowanie
prawidłowych ról społecznych. Tylko „zdrowa” rodzina jest warunkiem wykreowania młodego
pokolenia, które będzie miało poczucie własnej wartości, aspiracji, empatii jak również będzie bazą
do budowania kolejnej prawidłowo funkcjonującej najmniejszej komórki społecznej.
Rozpad rodziny, niewydolność wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczeństwa, narastanie
konfliktów powodują wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z zewnątrz angażując
siły i środki społeczne. Długoletnie przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej może spowodować
całkowite zerwanie więzi rodzinnych i umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Mając na względzie
fakt, że rodzina biologiczna jest najbardziej sprzyjającą w prawidłowym rozwoju dziecka należy
zadbać o to, aby ono jak najdłużej w niej pozostało. Dlatego należy wspierać rodzinę, aby
prawidłowo wykonywała swoje funkcje. Należy podjąć pracę z rodziną w jej najbliższym otoczeniu
i w różnorodnych formach środowiskowych bez potrzeby odrywania dziecka od rodziny. Wszelkie
działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem,
uwzględniając zasadę pomocniczości. Chodzi tutaj o obustronny wysiłek zarówno członków rodziny
jak i pracowników instytucji pomocy społecznej (pracownik socjalny, asystent rodziny) zmierzający
do przywrócenia naturalnych więzów i normalizacji życia rodzinnego. W swoich działaniach
pracownicy socjalni, asystenci rodziny mają za zadanie wspieranie i wspomaganie, a nie
zastępowanie rodziców w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość zatrudnienia
asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny
wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób
w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły,
a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składający się na proces prowadzenia
gospodarstwa domowego. Działania asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji
wszystkich członków rodziny tj. rodziców, dzieci, czemu służy indywidualne podejście do rodziny
i jej problemów. W tym miejscu należy jednoznacznie powiedzieć, że asystent rodziny
nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków jak
i również w podjętych działaniach, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te
działania w taki sposób, aby przyniosły one zamierzone efekty.
Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej spowoduje
wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami,
którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie
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odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych
z ich wychowaniem.
Podstawowym założeniem Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Olszanka na lata
2019 - 2021 jest tworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz wsparcia
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wszelkie
działania służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być zintegrowane
i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa do utrzymania kontaktów
z rodzicami. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku,
ale również na całej rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej, przede wszystkim
w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez
nią funkcji opiekuńczej.
Program ma zatem charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny jak i interwencyjny,
w zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji.
II. UWARUNKOWANIA PRAWNE
Uzasadnienie wprowadzenia Programu
Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego
programu wspierania rodziny. W świetle założeń ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć
charakter interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego
lokalnego systemu. Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy
współpracy wyspecjalizowanych instytucji (pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja). Konsekwencją
powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego Programu wspierania rodziny w Gminie Olszanka na
lata 2019-2021. Priorytetem będzie stworzenie działań profilaktycznych i osłonowych tak, aby
zapobiegać marginalizacji i społecznemu wykluczeniu rodzin. Świadczenie wsparcia dla rodzin
zagrożonych społecznym obniżeniem standardu życia ma dać poczucie bezpieczeństwa i gwarancje
wsparcia instytucjonalnego. Każdy potrzebujący powinien mieć zapewnione wsparcie i posiadać
pewność, że może je otrzymać w instytucjach do tego celu powołanych.
Działania na rzecz rodziny to czynności skierowane do poszczególnych jej członków oraz kampanie
prowadzone na rzecz całej wspólnoty. Podstawowym założeniem Gminnego programu wspierania
rodziny jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci, przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mających na celu przywrócenie im zdolności do
wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu
dzieci.
Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej
rodzinie również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną. Ma to na
celu pomoc w odzyskaniu przez rodziców funkcji opiekuńczych tj. umożliwienie dziecku powrotu do
środowiska rodzinnego. Przyjęte w ramach Programu zadania są spójne zarówno z ustawą z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawą
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podstawa prawna Programu
·Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.
z 2018 r., poz. 998 z póź. zm.).
·Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.).
·Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. 2015 poz. 1390 ).
·Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.)
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·Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018r. poz. 1030 z późn.
zm. )
·Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem ‘’ ( Dz.U. 2016 poz. 1860 z późn. zm. ).
·Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018r. poz. 2220 z późn.
zm. ).
·Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018r.
poz. 2134 z póź. zm. ).
·Strategia Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2016 – 2025 z perspektywą do 2030 r.
III.

Diagnoza
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance, dalej zwany Ośrodkiem lub GOPS, otaczał
w 2018 roku opieką 178 rodzin; w tej grupie jest 51 rodziny z dziećmi. W 14 rodzinach
występowały problemy opiekuńczo – wychowawcze, co stanowi 27,45% z ogółu rodzin z dziećmi
objętych pomocą Ośrodka. W rodzinach tych wychowuje się 20 dzieci.
W łącznej liczbie 178 rodzin, które korzystały z pomocy ośrodka było 410 osób.
W 2018 roku Ośrodek zatrudniał asystenta rodziny na 1/3 etatu i pod opieką którego znajdowały
się 7 rodzin w których znajdowało się ogółem 22 dzieci.
Tabela 1
Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą Ośrodka w 2018 roku.
Rodziny

Liczba rodzin

z dziećmi do 6 roku życia
z dziećmi do 18 roku życia

18
51

wielodzietne

11 / tj. 3 i więcej dzieci w rodzinie

niepełne

7

z dzieckiem niepełnosprawnym

5

Tabela 2
Rodziny objęte pomocą Ośrodka z podziałem na liczbę dzieci w rodzinie w 2018 roku.
Liczba dzieci w rodzinie

Liczba
rodzin

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 dzieci

5 dzieci

6 dzieci

7 dzieci

19

13

11

7

1

0

0

Tabela 3
Najczęstsze powody korzystania przez rodziny ze świadczeń pomocy społecznej w 2018 roku.
Powody do korzystania przez rodziny ze świadczeń pomocy społecznej

Liczba rodzin

Ubóstwo

Bezrobocie

Bezradność w sprawach
opiekuńczo -wychowawczych

Wielodzietność

50

33

14

6
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W roku 2018 budżety domowe rodzin w naszej gminie dość poważnie zasilały świadczenia
wychowawcze 500+ wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko lub również na pierwsze dziecko
w przypadku spełnienia kryterium dochodowego.
Zgodnie z zapisami ustawowymi wysokość tych świadczeń nie jest uwzględniana w dochodzie
rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej. W roku 2018 z pomocy programu
rządowego 500+ skorzystało 344 rodziny dla 441 dzieci w tych rodzinach. Wysokość wypłaconego
wsparcia to kwota 2.640,806 zł.
W roku 2018 ośrodek nasz dofinansowywał zakup posiłku w placówkach edukacyjnych
funkcjonujących na terenie naszej gminy dla 19 dzieci z 9 rodzin.
Źródło: Sprawozdanie roczne / za rok 2018 / z udzielonych świadczeń pomocy społecznej –
pieniężnych, w naturze i usługach MRPiPS opracowane na potrzeby Ministerstwa Rodziny
,Pracy i Polityki Społecznej na dzień 31 stycznia 2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Olszance.
…………………………………………………………………………………………………
GOPS Olszanka prowadzi ścisłą współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych poprzez kierowanie osób uzależnionych do komisji. Ponadto rodziny dotknięte
przemocą kieruje się do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, dalej zwanego Zespołem Interdyscyplinarnym, oraz grup roboczych.
W 2018 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Olszanka wpłynęły 4 Niebieskie Karty.
Z danych Zespołu Kuratorskiego ds. Rodziny i Nieletnich w Brzegu, wynika, iż w 2018 roku na
terenie gminy Olszanka kuratorzy pełnili 3 nadzory karne nad niepełnoletnimi dziećmi w związku
z demoralizacją i czynami karalnymi oraz w 4 sprawach opiekuńczych związanych z ograniczeniem
władzy rodzicielskiej.
W wielu rodzinach, objętych pracą socjalną lub nadzorem kuratora, występują liczne problemy
w opiece nad dziećmi, a mianowicie: zaniedbywanie nauki, nie realizowanie obowiązku szkolnego,
zagrożenie demoralizacją, niska samoocena, złe warunki socjalno – bytowe, uzależnienie od alkoholu
rodziców. Brak odpowiedniego, specjalistycznego wsparcia dla tych rodzin powoduje potencjalne
zagrożenie związane z koniecznością umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.
W gminie Olszanka w 2018r. w rodzinach zastępczych przebywało w 2018 roku dwoje dzieci. Nasz
ośrodek z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej wypłacił łącznie 7.215, 35 zł.
ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON
SYSTEMU WSPARCIA RODZINY
MOCNE STRONY
-poparcie działań i współpraca z samorządem
gminnym,
-działalność instytucji pracujących na rzecz rodzin,
-systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych
kryzysem przez pracowników socjalnych oraz
przedstawicieli innych zawodów kontaktujących
się z rodziną,
-rozwój poradnictwa rodzinnego realizowanego
przez jednostki publiczne,
-rozwijający się system pieczy zastępczej,
-otwartość na współpracę,
-inicjowanie działań na rzecz aktywizacji
społecznej i zawodowej członków rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-wspieranie rodzin we wzmacnianiu lub
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SŁABE STRONY
-mała świadomość i gotowość społeczna w zakresie
wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
-niechęć osób do korzystania z poradnictwa
specjalistycznego, tkwienie w uzależnieniu
od pomocy społecznej,
-wyuczona bezradność
-roszczeniowość klientów GOPS
-problem przemocy w rodzinach,
-narastający problem osób uzależnionych od
alkoholu,
-niewystarczający system informacyjny,
-niewystarczająca współpraca między instytucjami
oraz organizacjami pozarządowymi,
-brak nowych lokali mieszkalnych,
-likwidacja połączeń komunikacji PKS, co utrudnia
Strona 4

odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego
funkcjonowania poprzez pracę socjalną z rodziną
-zmiana postaw społecznych,
-istniejące placówki opiekuńczo-wychowawcze na
terenie powiatu brzeskiego,
-aktywizacja społeczna i zawodowa podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej;
-dobrze wyszkolona kadra ośrodka.
SZANSE
-kierowanie pomocy do konkretnych adresatów,
-racjonalne wykorzystanie środków finansowych,

w sposób znaczny podjęcie zatrudnienia
bezrobotnym mieszańcom naszej Gminy poza jej
terenem,

ZAGROŻENIA
-wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku
z procesem starzenia się społeczeństwa
-wzrost skomplikowanych problemów rodzin,
-patologizacja społeczeństwa,
-pojawienie się zjawiska euro sieroctwa, tj.
wyjazdów do pracy za granicą jednego lub dwoje
rodziców i pozostawienie dzieci pod opieką dalszej
rodziny.

V. ANALIZA ZASOBÓW W GMINIE OLSZANKA
Powody przyznania pomocy w latach 2014-2015
2017 rok

2018 rok

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w rodzinac
h

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinac
h

Ubóstwo
Narkomania
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym : wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba

61
1
9
5
42
36
52

145
6
48
31
110
73
119

50
2
9
6
33
31
44

105
12
48
34
86
60
92

Bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego

15

70

14

67

Przemoc w rodzinie
Alkoholizm

2
3

12
5

2
1

11
3

Powody trudnej sytuacji życiowej

Uwzględniając przyczyny pomocy, najczęstszym powodem udzielania pomocy osobom i rodzinom
w ostatnich dwóch latach było ubóstwo i długotrwała i ciężka choroba. Kolejne grupy dyspanseryjne,
to: bezrobocie, niepełnosprawność. W wielu wymienionych wyżej przypadkach w jednej rodzinie
występowało jednocześnie kilka dysfunkcji.
Na koniec 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu były zarejestrowane 124 osoby
bezrobotne z terenu gminy Olszanka i w porównaniu z rokiem 2017 gdzie było zarejestrowane 125
osoby bezrobocie jest na stałym poziomie co może budzić niepokój zważywszy fakt obecnie dobrej
sytuacji na rynku pracy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance w ramach pracy socjalnej udzielał swoim
klientom pomocy w realizacji podstawowych funkcji rodziny i wspiera w wypełnianiu zadań
wychowawczych mając zawsze na względzie dobro dzieci. Praca z rodziną jest prowadzona także
w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną w pieczy zastępczej. Praca z wybraną
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rodziną jest prowadzona do momentu osiągnięcia przez tę rodzinę stabilizacji życiowej umożliwiającej
podstawowe wypełnianie obowiązków wobec małoletnich dzieci. W momencie, gdy pomoc
instytucjonalna w danym środowisku rodzinnym nie daje zadawalających efektów decyzją sądu
dziecko umieszczane jest w pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu
koordynuje poszukiwania dla dziecka form pieczy zastępczej przy ścisłej współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olszance. Gmina Olszanka jest obowiązana pokrywać część
kosztów na utrzymanie dziecka w tej pieczy do której zostanie skierowane. ( w pierwszym roku to
10% kosztów, w drugim roku 30% a w trzecim i latach następnych 50% ). Obecnie w pieczy
zastępczej przebywa 2 dzieci z terenu naszej gminy.
Placówki Oświatowe
Na terenie Gminy Olszanka działają 3 Zespoły Szkolno – Przedszkolne oraz 1 szkoła publiczna
i przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
Łącznie do wszystkich placówek edukacyjnych na terenie naszej gminy uczęszczało : 360 dzieci do
szkół podstawowych i gimnazjum oraz 178 dzieci do przedszkoli /stan na 30.09.18 /.
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.
W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszance prowadziła
sprawy 5 osób nadużywających alkoholu w sposób nie kontrolowany. W stosunku do 4 osób
wystąpiono do sądu celem skierowania na sądowe leczenie odwykowe.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Od 2011 roku na terenie gminy Olszanka działa Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego członkami są przedstawiciele różnych instytucji
m.in.: GOPS Olszanka, policji, ochrony zdrowia, oświaty, kurator sądowy, członek 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. W skład Zespołu
wchodzą przedstawiciele GOPS Olszanka, Policji, Służby Zdrowia, przedstawiciel Sądu Rodzinnego
w Brzegu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagog szkolny.
Policja
Działania funkcjonariuszy na rzecz dziecka i rodziny realizowane są w oparciu o stałą współpracę
z GOPS Olszanka oraz w ramach działającego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Opieka Zdrowotna
Na terenie gminny Olszanka działają 2 ośrodki zdrowia oraz 2 punkty lekarskie.
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Prowadzą one działania pomocowe w zakresie profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny, w tym: opieki
medycznej, opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej, badań okresowych i profilaktycznych.
Pomoc w terenie niesiona przez pielęgniarki środowiskowe, które w przypadku zauważenia
przemocy rodzinnej powinny powiadomić właściwe instytucje. Personel opieki zdrowotnej
współpracuje stale z GOPS Olszanka w zakresie opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi
i seniorami.
INNE FORMY POMOCY
Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance będzie realizował :
·Bezpłatną dystrybucję produktów żywnościowych dostarczonych przez Bank Żywności w Opolu.
·Pomagał w zdobyciu Karty Dużej Rodziny oraz Opolskiej Kardy Rodziny i Seniora
VI.CELE PROGRAMU
Cel główny i cele szczegółowe Programu
Cel główny : Wspieranie rodzin mających problemy z wypełnieniem swoich funkcji opiekuńczowychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin.
Cele szczegółowe
1. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie
już istniejących.
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi.
3. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.

Nazwa zadania

Czas
realizacji

Podmiot realizujący

Wskaźnik
realizacji

Źródło
finansowania

Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
rozwiązywanie już istniejących.
Monitoring sytuacji rodzin
zagrożonych
dysfunkcjami/rodzin
dysfunkcyjnych oraz analiza
zjawisk rodzących potrzebę
ubiegania się o pomoc.
Współpraca z kuratorami
sądowymi, policją, szkołami,
stowarzyszeniami w celu
wypracowania wspólnych
działań profilaktycznych.
Wspieranie i propagowanie idei
wolontariatu oraz innych form
aktywności społecznej
sprzyjających rozwijaniu
postaw charytatywnych
w stosunku do osób

2019 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance

Przyczyny
udzielania
pomocy.
Środki własne,
Środki
Liczba
przeprowadzonych zewnętrzne
wywiadów
środowiskowych.

20192021

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Urząd Gminy w
Olszance

Liczba i rodzaj
działań.
Liczba osób
objętych
wsparciem.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Liczba i rodzaj
działań

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

20192021
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Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Urząd Gminy
w Olszance
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wymagających pomocy
i wsparcia
Praca socjalna polegająca na
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
przez rodzinę zdolności do
pełnienia prawidłowych funkcji
w społeczeństwie.

Motywowanie członków
rodziny do podejmowania
działań na rzecz niwelowania
własnych dysfunkcji np.
podjęcie terapii leczenia
uzależnień, terapii dla ofiar
i sprawców przemocy domowej.

Dążenie do reintegracji rodzin
poprzez pomoc rodzinie,
z której dzieci zostały
umieszczone w pieczy
zastępczej w odbudowaniu
odpowiedniego środowiska
wychowawczego z poprawnymi
relacjami i rolami,
pozwalającymi na powrót dzieci
do rodziny naturalnej.

W zależności od
zdiagnozowanych potrzeb –
zapewnienie opieki rodzinom
przeżywającym trudności
w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych
przez wsparcie asystenta
rodziny.

Placówki oświatowe

2019 2021

2019 2021

2019 2021

2019 2021
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Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance, Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w
Rodzinie
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Placówki oświatowe
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Brzegu

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance

Liczba rodzin
objętych
wsparciem w
postaci
pracy socjalnej.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Liczba osób, które
podjęły terapię.
Liczba założonych
Niebieskich Kart.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Liczba osób, które
ukończyły terapię.

Liczba rodzin
objętych
wsparciem
asystenta
rodziny, których
dzieci zostały
umieszczone
w pieczy
zastępczej.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Liczba asystentów
pracujących na
rzecz
mieszkańców
gminy.
Liczba rodzin,
którym
przydzielono
asystenta.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne
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zapewnienie dostępności
poradnictwa specjalistycznego
oraz organizowanie
i informowanie o miejscach
pomocy

2019 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Urząd Gminy
w Olszance

Liczba i formy
przekazów
informujących
o miejscach
pomocy

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

PCPR Brzegu

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin z dziećmi.

Zapewnienie pomocy
finansowej i rzeczowej
rodzinom z dziećmi.

2019 2021

Objęcie dożywianiem
wszystkich potrzebujących
dzieci.

2019 2021

Objęcie bezpłatną dystrybucją
produktów żywnościowych
w ramach współpracy
z Bankiem Żywności w Opolu
najbardziej potrzebujących
rodzin z terenu naszej gminy.

2019 2021

Zabezpieczenie środków na
pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej
placówce opiekuńczo
terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Urząd Gminy w
Olszance
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance

Liczba dzieci
korzystających
z posiłków.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance

Liczba rodzin
objęta pomocą

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Urząd Gminy w
Olszance

Liczba dzieci
umieszczonych w
poszczególnych
ośrodkach.
Środki własne,
Wysokość
Środki
środków
zewnętrzne
przeznaczonych na
pokrycie pobytu
dzieci w
placówkach.

Urząd Gminy w
Olszance

2019 2021
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Liczba i formy
udzielonej
pomocy.
Środki własne,
Środki
Liczba rodzin i
dzieci w tych
zewnętrzne
rodzinach objętych
pomocą.
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Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.

Szczegółowe i wieloaspektowe
rozpoznanie sytuacji rodziny
przeżywającej trudności.

Kierowanie osób uzależnionych
na leczenie.

Włączenie Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Rozwiązywania Przemocy w
Rodzinie w rozwiązanie
problemu przemocy w rodzinie.

Udzielanie rodzinom pomocy
finansowej i rzeczowej .

Przydzielenie rodzinom
asystenta rodziny.

Objęcie rodzin dysfunkcyjnych
profesjonalną pomocą

2019 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance

Liczba rodzin
przeżywających
trudności.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

2019 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Liczba osób, które
podjęły terapię.
Liczba osób, które
ukończyły terapię.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

2019 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w
Rodzinie

Liczba założonych
Niebieskich Kart.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

2019 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Urząd Gminy w
Olszance

Liczba rodzin
objętych pomocą.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

2019 2021

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olszance
Sąd Rodzinny i
Nieletnich

Liczba rodzin
współpracujących
z asystentem
rodziny.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Stromcu

Liczba
podejmowanych
interwencji
kryzysowych.
Ilość godzin
dokonanego
nieodpłatnego
poradnictwa
specjalistycznego.

Środki własne,
Środki
zewnętrzne

2019 2021
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Ilość rodzin
korzystających
z profesjonalnej
pomocy

Efekty Programu
W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów:
·polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
·wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka,
·zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia, dla
rodziny i dziecka,
·poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
·przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej,
·zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu sytuacji
kryzysowych,
·poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny,
·wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i poprawnych
relacji rodzinnych,
·umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej, poprzez
przywrócenie jej prawidłowych funkcji,
·rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program
wpierania rodziny.
Realizatorzy Programu
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance przy udziale:
1.Urzędu Gminy w Olszance;
2.Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszance;
3. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
4. Placówek oświatowych z terenu Gminy Olszanka;
5. Placówek Służby Zdrowia;
6. Komenda Policji w Lewinie Brzeskim;
7. Kuratorów Sądowych;
8. Sądów – Wydziały: Karny, Rodzinny i Nieletnich;
9. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodkowie;
10. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu;
11. Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu;
Źródła Finansowania Programu
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Finansowanie 3 - letniego Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 odbywać się
będzie w ramach środków budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance, dotacji oraz
środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
Monitoring i ewaluacja Programu
Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance. W ramach
jego realizacji będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę postępów, wskażą dalsze
potrzeby i zrekonstruują działania, które mają dać informację zwrotną, pozwalającą na określenie
i wprowadzenie dodatkowych zmian w programie.
Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w celu
zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw.
Gminny program wspierania rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. Będzie podlegał
ewaluacji i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych i ustalanych przez
podmioty zajmujące się problemami rodziny. Ewaluacja będzie miała charakter usprawniający
i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie
efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych
na ich realizację.
Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz
doskonalenie dotychczas ustalonych.
Każdego roku przedkładane będzie Radzie Gminy Olszanka przez Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
Podsumowanie
Gminny program wspierania rodziny w Gminie Olszanka na lata 2019 - 2021 zakłada stworzenie
optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci.
Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej
kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami.
Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków
dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Tylko wtedy można zwiększyć jej szanse na
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego
potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności.
Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu powinny włączyć się aktywne instytucje,
placówki i organizacje, które swoimi działaniami, wspierają dzieci i rodziny. Spodziewanym efektem
realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych
zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.
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UZASADNIENIE
„Gminny program wspierania rodziny w Gminie Olszanka na lata 2019-2021” opracowano
na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) w myśl, którego gmina zobowiązana jest do
tworzenia i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Gminny program
wspierania rodziny uchwalany jest przez radę gminy (art. 178 ust. 2 tej ustawy).
Poprzedni program uchwalony był na lata 2016-2018. Niniejszy program opracowano na podstawie
sprawozdania rocznego za rok 2018 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i wynikających
z tego sprawozdania potrzeb związanych z realizacją zadań.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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