
UCHWAŁA NR 245/XXXI/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz.1875) art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. 
Dz. U. 2017 r., poz. 697) Rada Miejska w Praszce uchwala:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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WSTĘP 

Głównym celem stworzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2017 - 2019 jest przede wszystkim usystematyzowanie i usprawnienie realizacji zadań 

nałożonych na Gminę Praszka – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity:  Dz.U. z 2017, poz. 697). 

Misją niniejszego Programu określoną w preambule ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej są słowa: 

„Dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz 

naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków,                                      

a w szczególności dzieci”. 

Tym samym ustawodawca podkreśla fakt, iż fundamentem wszystkich 

społeczeństw, niezależnie od miejsca i czasu, jest rodzina. 

Rodzina to podstawowa grupa społeczna, która kształtuje osobowość człowieka, 

jego  styl życia oraz system wartości. Obecny czas nie jest łatwy dla rodziny,                                          

a szczególnie  zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza  spowodowała duże 

przemiany w  życiu człowieka. Pojawiły się zagrożenia mające wpływ na rozwój rodziny. 

Zwiększyła się  liczba rodzin niepełnych, związków nieformalnych, rodzin z małą ilością 

dzieci.  

Dlatego też pomoc rodzinie winna mieć na celu pomoc w  podtrzymywaniu 

pełnienia pozytywnych ról społecznych poprzez wzmacnianie zasobów,  które znajdują 

się w rodzinie, poprawy ich życia i wspieraniu ich w pełnieniu funkcji  opiekuńczo                                     

– wychowawczych.  

Aby zapobiegać powielaniu nieprawidłowych wzorców  potrzebna jest pomoc 

rodzinom w przezwyciężaniu trudności w sprawowaniu funkcji  rodzicielskich  oraz 

ochrona dzieci przed przemocą. Może być to osiągnięte przy zaangażowaniu instytucji                   

i organizacji działających na terenie gminy. Pozostawienie  rodzin bez wsparcia może 

doprowadzić do ich całkowitej degradacji. Ważne jest, aby ze specjalistyczną pomocą 

zdążyć na czas i aby była ona bezpłatna dla ludzi o niskim statusie  materialnym. 

Zadania ujęte w programie zmierzają w kierunku wspierania rodziny 

przeżywającej  trudności celem przywrócenia zdolności do wypełniania prawidłowych 

ról społecznych. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny                                         

w Gminie  Praszka  na lata 2017 – 2019 jest wypracowanie spójnego systemu wsparcia 

dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych.  

Id: 4157E5F2-E1FD-4AC4-80B2-E4A39214E952. Podpisany Strona 3



 

       

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019  

 

Zadania  programu koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej 

rodzinie, nawet wtedy, gdy  dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną. 

Istotnym elementem Programu jest  wprowadzenie rozbudowanego systemu 

profilaktyki oraz intensyfikacja działań na rzecz  rodzin z problemami. 

Mając na uwadze dobro dziecka na bieżąco należy dokonywać analizy i oceny 

sytuacji dzieci i ich rodzin. Z obserwacji i przeprowadzanych ankiet  wynika,                                        

że w szkołach  mamy do czynienia z coraz większą skalą  przemocy, które sukcesywnie 

przybierają na sile. Wyraźnie zaznacza się grupa rodzin, która jest dysfunkcyjna                             

z różnych powodów: alkoholizm, przemoc, ogólna niezaradność życiowa i postawy 

aspołeczne, samotne rodzicielstwo, brak czasu lub bierne i wycofane stanowisko w 

kwestii dostarczania dziecku właściwego systemu wartości, brak kompetencji 

wychowawczych i realnego wpływu na zagospodarowanie czasu wolnego swoich dzieci. 

 Dzieci z takich rodzin są podatne na niekorzystne wpływy otoczenia, łatwo  

i chętnie przyjmują negatywne wzorce zachowań, powielają też często zły wzór czy 

schemat wyniesiony  z domu rodzinnego - stąd warto wzmocnić system pomocy takim 

rodzinom z dziećmi poprzez podejmowanie różnorodnych, adekwatnych działań 

służących eliminowaniu złych postaw i kształtowaniu osobowości właściwie 

funkcjonujących w społeczeństwie. 

Praca z rodziną winna być połączona z jej własną aktywnością. Organizując 

różnorodne formy pomocy na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy konsekwentnie 

realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju 

dziecka. Należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe 

funkcjonowanie. Stąd podstawowym założeniem Programu jest wsparcie rodziny 

naturalnej oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną 

rodzinę. 

W wyniku analizy dostępnych danych i dokumentów z ubiegłych lat, 

zdecydowano się na zachowanie formalnego kształtu Programu i nadanie podobnej 

formy dokumentowi opracowanemu na lata 2017 –2019, przy równoczesnym 

uzupełnieniu go o brakujące elementy składające się na diagnozę społeczną i demografię 

Gminy Praszka, spodziewane efekty oraz podsumowanie. 

Założone cele operacyjne w dalszym ciągu odpowiadają na potrzeby odbiorców 

instytucjonalnych oraz wyzwania związane z podnoszeniem jakości usług społecznych 

kierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oceniono, że cele te 

zostały wyznaczone adekwatnie, odnoszą się do najważniejszych obszarów wspierania 

rodziny, wskazują pola, na których należy działać (wsparcie w ramach lokalnych 

systemów wsparcia, placówek wsparcia dziennego, wsparcie asystentów rodziny). Cele 

operacyjne Programu mają w założeniu udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom                                    

w przezwyciężaniu trudności życiowych a szczególnie tym pod opieką których pozostają 

małoletnie dzieci. Dlatego też w programie położono nacisk na pomoc rodzinom 
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przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

rodzinom dysfunkcyjnym i wieloproblemowym. 

Istotnym elementem programu są również działania profilaktyczne, integracyjne, 

aktywizujące, zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Podstawą 

działań jest nie tylko przywrócenie rodzinie zdolności do właściwego wypełniania 

funkcji rodzicielskich, ale też pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Obowiązek 

wspierania rodziny przeżywającej trudności w funkcjonowaniu spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej. Ww. 

obowiązek jest realizowany                    w szczególności we współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, sądami, organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi oraz organizacjami społecznymi. W projekcie uwzględniono 

również współczesne zagrożenia dla rodzin i konsekwencje wynikające ze stosowania 

nieprawidłowych wzorców życia rodzinnego, gdyż jak wspomniano powyżej rodzina 

jest naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w 

szczególności dzieci. Na osobach dorosłych ciąży obowiązek zapewnienia stabilizacji 

życia rodzinnego i zorganizowania właściwych warunków do sprawowania prawidłowej 

opieki nad dziećmi. 
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1. Podstawy prawne 

 

Zasadnicze regulacje prawne: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2017 Nr 78, 

poz. 483 z późn. zm.), 

  Ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. .U. 2017, poz. 1875), 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015, 

poz. 2082 z późn. zm), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 697), 

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

(Dz.U. z 2017, poz. 1851), 

 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1769. 

z pózn. zm.), 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U z 

2017r., poz. 1952), 

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci                                     

(Dz.U. z 2016r. poz.195), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. 

Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 z pózn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017r. 

poz. 783), 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z pózn. zm.), 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego                                              

(tj. Dz.U. z 2017r, poz. 882 z pózn. zm.), 

 Ustawy z dn. 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 581 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. 

poz.1943, z późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów                    

( Dz.U. z 2016, poz. 162 z późn. zm.), 

 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                                

i wolontariacie (Dz. U.  z 2016r. ,poz. 1817 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy ( Dz. U. 2017r., poz. 1065), 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Praszka na 

lata 2014 - 2020. 

 

Ponadto zastosowanie mają następujące dokumenty: 

 Konwencja o prawach dziecka, 

 Ustawa o ochronie danych osobowych, 

 Ustawa o dostępie do informacji publicznej, 

 Ustawa o ochronie praw lokatorów, 

 Ustawa o Policji, 

 Kodeks karny, 

 Kodeks postępowania karnego. 
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2. Struktura demograficzna Gminy Praszka 
 

Wiedza o mieszkańcach i szczegółowa diagnoza aktualnej sytuacji demograficznej           

w każdej gminie jest wyznacznikiem przyszłych dokumentów polityki społecznej, jakie 

muszą powstać na wymienionym obszarze. Tylko profesjonalna diagnoza zasobów ludzkich 

pozwala określić rozwój kapitału ludzkiego i w przyszłości pomoże osiągnąć wyższy stopień 

zorganizowania społeczeństwa obywatelskiego. Zmiany w strukturze ludności wg wieku 

kształtowane są przez liczbę urodzeń, liczbę zgonów oraz migracje.  

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, czyli wchodzącym na rynek pracy 

oraz w wieku poprodukcyjnym jest nierozłączna w analizie popytu i podaży na rynku pracy. 

Podział mieszkańców na edukacyjne grupy wiekowe, przyczynia się do wyznaczenia 

roczników, które wymagają szczególnej opieki ze strony państwa. Podział na edukacyjne 

grupy wyodrębnia grupy wiekowe dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz studentów 

szkół wyższych.  

Gmina Praszka położona jest w północno - wschodniej części województwa 

opolskiego w powiecie oleskim. Gmina Praszka ma 13 694 mieszkańców, czyli zamieszkuje 

ją 21% ludności powiatu oleskiego. Powierzchnia gminy wynosi 103,0 km
2
, co stanowi 

10,6% powierzchni powiatu. Gęstość zaludnienia wynosi 133 osoby/km
2
. Siedzibą gminy jest 

miasto Praszka leżące w środkowo-zachodniej części gminy, w międzyrzeczu Prosny i 

Wyderki należącej do Wyżyny Śląskiej. Miasto i gmina Praszka posiada dogodne położenie 

komunikacyjne, ponieważ położone jest przy trasie Łódź - Opole, w połowie drogi między 

Wieluniem, Kluczborkiem i Olesnem, w odległości ok. 20 km od tych miast. Przez Praszkę 

przebiegają dwie drogi krajowe: nr 45 tj. Granica Państwa - Chałupki - Krzyżanowice - 

Racibórz - Opole - Kluczbork - Praszka - Wieluń – Złoczew i droga krajowa nr 42 tj. 

Namysłów – Kluczbork -  Praszka -  Pajęczno – Radomsko - Skarżysko Kamienna - Rudnik.  

W skład miasta i gminy wchodzi miasto Praszka oraz 16 sołectw tj. Aleksandrów, 

Brzeziny, Gana, Kowale, Kuźniczka, Lachowskie, Prosna, Przedmość, Rosochy, Rozterk, 

Skotnica, Sołtysy, Strojec, Szyszków, Wierzbie i Wygiełdów. 
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Liczba mieszkańców od kilku lat systematycznie maleje (w 2014r. – 13 753 

mieszkańców, w 2015 r. 13 762 mieszkańców, w 2016 r. – 13 721 mieszkańców). Zjawisko to 

jest spowodowane migracjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz niskim przyrostem 

naturalnym. Najczęstszym powodem migracji zewnętrznych jest poszukiwanie miejsca pracy 

w celu poprawy warunków socjalno – bytowych, głównie w większych miastach i za granicą. 

Liczba mieszkańców zamieszkująca Gminę Praszka w latach 2014-2016 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 

Mieszkańcy ogółem 13 753 13 762 13 721 

Kobiety 

W tym: 

6 987 6 997 6 967 

Niepełnoletni 0-17 1 081 1 075 1 094 

Wiek produkcyjny 

(18 – 59) 

4 179 4 103 3 965 

Wiek emerytalny 

(60 lat i więcej) 

1 727 1 819 1 908 

Mężczyźni 

W tym: 

6 766 6 765 6 754 
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Nieletni  (0-17) 1 148 1 142 1 130 

Wiek produkcyjny 

(18 – 59) 

4 782 4 741 4 663 

Wiek emerytalny 

(60 lat i więcej) 

836 882 961 

Źródło: opracowanie własne, dane Urząd Miejski w Praszce 

 

Na uwagę zasługuje również fakt, który wynika z wyżej wymienionej tabeli, że Gminę 

Praszka w większości zamieszkują osoby w wieku produkcyjnym. Z danych Urzędu 

Miejskiego wynika, że w latach 2014 – 2016 liczba mieszkańców gminy przedstawiała się 

następująco:  

 

Źródło: opracowanie własne, dane Urząd Miejski w Praszce 

 

Jak wynika z powyższej tabeli na przestrzeni lat 2014 – 2016 liczba osób w wieku 

produkcyjnym systematycznie maleje, natomiast wzrasta liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym. 
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Liczba narodzin i zgonów ludności Gminy Praszka w latach 2014 – 2016 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 

Liczba urodzeń 135 147 138 

Liczba zgonów 129 109 132 

Przyrost naturalny 6 38 6 

Źródło: opracowanie własne, dane Urząd Miejski w Praszce 

 

 

Źródło: opracowanie własne, dane Urząd Miejski w Praszce 

 

Powyższy wykres wskazuje, że w porównaniu do 2014 roku zwiększała się liczba 

urodzeń. W latach 2014 – 2016 liczba zgonów najpierw zmalała, a następnie wzrosła.                            

W badanym okresie przyrost naturalny nie osiągnął współczynnika ujemnego, co uznać 

należy za tendencją korzystną. 
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3. Struktura środowiska lokalnego w kontekście problemów 

społecznych. 

Z otrzymanych danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie wynika, że w 

latach 2014, 2015 i 2016, że liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się, jednak pozostaje 

nadal na wysokim poziomie.  

 

Zestawienie danych dotyczących liczby bezrobotnych zarejestrowanych                                         

w PUP w Oleśnie -  Gmina Praszka. 

Wyszczególnienie: 2014 2015 2016 

Ogółem 465 591 327 

Kobiety 249 216 195 

Mężczyźni 216 159 132 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Oleśnie na dzień 31.12.2016 r. 

 

W związku z powyższym dane statystyczne przedstawiają się następująco. 

 

Wykres nr 2. Zestawienie danych dotyczących zjawiska bezrobocia w Gminie Praszka 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Oleśnie. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną, wykonywującą 

zadania, które określone zostały w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.                             

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) Ośrodek jest instytucją, do którego w pierwszej kolejności 

zgłaszają się osoby, które potrzebują pomocy. 

Ww. jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania pomocy społecznej 

wspiera osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które nie są w stanie 

pokonać ich wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Nadmienić należy, że pracownik socjalny zatrudniony w ww. ośrodku wykonuje 

zadania zmierzające do poprawy sytuacji osób i rodzin. 

Podstawową rolą Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce jest dążenie do poprawy 

jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jego rola ma 

duży wpływ na prace podejmowane w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie 

rozwiązań, które zmierzają do likwidowania lub minimalizowania problemów 

mieszkańców. 

W Ustawie o pomocy społecznej określone są zadania Ośrodka. Do nich                                      

w pierwszej kolejności należy zaliczyć pracę socjalną, która polega głównie                                      

na podejmowaniu działań na rzecz osób i rodzin, a działania te mają zmierzać                                       

do wzmacniania, odzyskiwania zdolności osób lub rodzin do samodzielnego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Następnymi zadaniami określonymi w Ustawie                           

o pomocy społecznej są:  

 angażowanie społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb 

osób i rodzin,  

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych w Ustawie o pomocy 

społecznej,  

 analizowanie zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń 

pomocy społecznej oraz rozbudowywanie infrastruktury socjalnej. 

 

Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego 

usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również 

zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie 

na świadczenia pomocy społecznej. 
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W pomocy społecznej wyróżniamy zadania własne i zadania zlecone określone                    

w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności akty 

prawne regulujące zadania na rzecz osób potrzebujących wsparcia, określone w ustawie 

o pomocy społecznej. 

Najczęstszymi powodami udzielania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej                    

w Praszce w latach 2014, 2015 i 2016 były ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność 

oraz długotrwała lub ciężka choroba.  

 

Główne powody ubiegania się o pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela. 

 

Wyszczególnienie: 2014 2015 2016 

Ogółem: 223 208 214 

Ubóstwo 131 114 122 

Bezdomność 4 4 8 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 19 17 16 

W tym: 

wielodzietność 

14 12 12 

Bezrobocie 97 79 74 

Niepełnosprawność 83 81 85 

Długotrwała lub ciężka choroba 115 105 113 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych         

i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem 

24 21 17 

W tym: 

Rodziny niepełne 

18 16 11 

Rodziny wielodzietne 3 4 3 
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Przemoc w rodzinie 1 2 2 

Alkoholizm  24 23 32 

Narkomania 3 2 1 

Trudności  po opuszczeniu 

zakładu karnego 

5 3 3 

Zdarzenie losowe 0 2 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OPS w Praszce. 

 

Powyższe dane wskazują, że kwestia ubóstwa jest czynnikiem dominującym                            

w strukturze udzielania pomocy. Kolejnym przeważającym problemem jest długotrwała 

lub ciężka choroba, bezrobocie oraz niepełnosprawność. 

Pomoc społeczna świadczona jest w różnych formach m.in.: 

 w formie świadczeń pieniężnych, do których zaliczmy: 

-  zasiłek stały,  

- zasiłek celowy na zakup leków,  

- zasiłek celowy na zakup żywności,  

- zasiłek celowy na zakup opału  

            - zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych,  

- zasiłek okresowy,  

- zasiłek celowy na dożywianie,  

- świadczeń na częściowe pokrycie strat spowodowanych zdarzeniem 

losowym. 

 w formie świadczeń niepieniężnych: 

- zapewnienie schronienia,  

- pomoc w formie dożywiania w szkołach,  

- usługi opiekuńcze,  

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej,  

- opłacenie składki zdrowotnej, 
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- pracę socjalną.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce w roku 2016 wsparciem objął 214 rodzin,                      

w tym 436 osoby, w tych rodzinach.  

  

Poniższa tabela pokazuje liczbę rodzin korzystających                                                                                 

z różnych form pomocy społecznej. 

Wyszczególnienie: 2014 2015 2016 

Pomoc formie świadczeń 

pieniężnych (ogółem) 

171 164 154 

Zasiłek stały 44 44 43 

Zasiłek okresowy 80 67 63 

Zasiłek celowy na zakup posiłku 47 43 45 

Zasiłek celowy na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego 

0 1 1 

Zasiłek celowy 128 130 117 

W tym: 

Specjalny zasiłek celowy 

51 65 40 

Pomoc formie świadczeń 

niepieniężnych (ogółem) 

107 95 114 

Opłacenie składki zdrowotnej 40 39 39 

Schronienie  3 4 4 

Posiłek 67 51 62 

Usługi opiekuńcze 39 38 50 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami 

0 0 1 
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psychicznymi 

Odpłatność za pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej 

6 7 7 

Praca socjalna 225 218 241 

 

Świadczenia rodzinne 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce realizowane są również świadczenia 

rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, która określa następujące 

rodzaje świadczeń:  

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego takie jak: 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego,  

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywanie dziecka, 

 dodatek rodzinny z tytułu wychowywania dziecka  w rodzinie wielodzietnej,  

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu  podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania. 

 

Poniższa tabela przedstawia liczba rodzin korzystających ze świadczeń 

rodzinnych wraz z dodatkami. 

Wyszczególnienie: 2014 2015 2016 

Liczba rodzin 303 274 382 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

 

 

 

 

Powyższe dane przedstawiają się następująco: 
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Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

2) świadczenia opiekuńcze takie jak:  

 zasiłek pielęgnacyjny,  

 świadczenie pielęgnacyjne,  

 specjalny zasiłek opiekuńczy,  

 zasiłek dla opiekuna 

 

Liczba świadczeń opiekuńczych: 

Wyszczególnienie: 2014 2015 2016 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Liczba świadczeń 4184 4037 4001 

Świadczenie pielęgnacyjne  

Liczba świadczeń 411 420 404 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Liczba świadczeń 20 55 132 

Zasiłek dla opiekuna 
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Liczba świadczeń 489 229 172 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

Jak wynika z powyższych danych najwięcej przyznawanej jest pomocy formie zasiłku 

pielęgnacyjnego, natomiast najmniej osób korzysta z pomocy w formie specjalnego zasiłku 

opiekuńczego. 

 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

Ponadto ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin                        
„Za życiem” wprowadziła pomoc w formie jednorazowego świadczenia z tytułu 
urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w  prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
 

Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w 

szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania 

orzeczenia                    o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek.  
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Liczba osób korzystających z funduszu alimentacyjnego. 

Wyszczególnienie: 2014 2015 2016 

Liczba osób 94 86 77 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

Jak należy zauważyć z roku na rok liczba osób korzystających z pomocy w  formie 

funduszu alimentacyjnego systematycznie maleje. 

 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

Świadczenia wychowawcze  

Od kwietnia 2016 r. w Ośrodku pomocy społecznej w Praszce są również 

realizowane świadczenia wychowawcze 500+, które przysługuje opiekunom prawnym 

lub opiekunom faktycznym dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do 

ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy świadczeń wychowawczych 500+. 
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Wyszczególnienie: 2004 2015 2016 

Liczba rodzin 0 0 868 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce realizuje również zadania z zakresu 

ustawy o dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych 

 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 

 osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych 

 innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego 

i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem 

 osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

 

Wyszczególnienie: 2014 2015 2016 

Liczba gospodarstw, którym 

przyznano dodatek 

mieszkaniowy 

145 138 110 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 
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Dodatek energetyczny 

Od 01.01.2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać 

się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

 

Wyszczególnienie: 2014 2015 2016 

Liczba gospodarstw, którym 

przyznano dodatek 

mieszkaniowy 

15 17 9 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

Procedura Niebieskiej Karty 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce prowadzone są również zadania 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)                            

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest 

zjednoczenie działań wszystkich jednostek, których zadaniem jest m.in. 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Mogą być to, przykładowo, jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz 

inne osoby, których praca polega m.in. na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Indywidualne działania wyżej przywołanych jednostek niestety często nie 

przynoszą oczekiwanych rezultatów, czyli ustania przemocy w rodzinie. Dopiero 

zjednoczenie działań, kwalifikacji, doświadczenia dają rzeczywistą szansę na przerwanie 

dotkliwego zjawiska przemocy w rodzinie. 

Członkowie Zespołu dokonują rozeznania na temat skali zjawiska przemocy                      

w rodzinie na terenie obszaru swojego działania, inicjują działania w środowiskach, 

gdzie występuje przemoc oraz w środowiskach zagrożonych przemocą, dokonują 

szeroko rozumianego rozpowszechniania informacji na terenie swojego działania o tym, 

gdzie i do kogo należy zgłosić się w razie zaistnienia problemu przemocy domowej, 

informują                             o możliwościach udzielenia pomocy. 

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy             

w Rodzinie należy w szczególności: 
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1) opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2) wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

terenie Gminy Praszka 

3) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt. 2 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

4) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

5) inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie;  

6) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

7) wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy 

oraz opracowanie strategii postępowania; 

8) prowadzenie banku informacji o instytucjach i o organizacjach udzielających pomocy 

rodzinom dotkniętych przemocą domową; 

9) zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych 

wchodzą m.in. przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia.                    

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele 

innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin, w których uruchomiono procedurę 

Niebieskiej Karty, gdzie zaistniało podejrzenie przemocy domowej. 

 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 

Liczba założonych 

Niebieskich Karta 

36 27 24 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

 

 

Świetlica terapeutyczno – wychowawcza. 
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Od 13 lutego 2017r. prowadzona jest również Świetlica terapeutyczno – 

wychowawcza. Zajęcia w świetlicy prowadzone przez wychowawcę zatrudnionego 

przez Kierownika Ośrodka, który wchodzi w skład Zespołu pracowników ds. Usług 

socjalnych               i ma na celu: 

1. Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym, niewydolnością społeczną. 

2. Prowadzenie grupy wychowawczej w zakresie sprawowania opieki nad 

procesem wychowania i terapii. 

3. Nadzór nad powierzonymi wychowankami w zajęciach w placówce, jak i poza 

nią. 

4. Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków oraz informowanie                              

o postępach i problemach zdiagnozowanych u wychowanków. 

5. Diagnoza opiekuńczo - wychowawcza podległych wychowanków,                                             

w szczególności w zakresie : 

- warunków życia,  

- potencjału możliwości, zainteresowań i zdolności, 

- występujących trudności i niepowodzeń, 

- uczęszczania do szkoły i osiąganych wyników. 

6. Opracowywanie i realizacja programów wychowawczo -  terapeutycznych. 

7. Współpraca ze szkołą, sądem, placówkami służby zdrowia, specjalistycznymi 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną                          

i poradnią odwykową. 

8. Współpraca z wychowawcami, pedagogami, kuratorami, asystentem rodziny, 

pracownikami socjalnymi i psychologiem. 

Zajęcia prowadzone w świetlicy pozwalają dzieciom na wspólne spędzanie 

wolnego czasu, uzupełnienie wiedzy przygotowującej do zajęć szkolnych, rozwinięcie 

talentów w ramach zajęć twórczych i edukacyjno- informatycznych. Ponadto 

wychowankowie świetlicy mają możliwość uczestnictwa w grach ruchowo- sportowych, 

planszowych, zajęciach manualnych, korzystania z x-boxa. W celu oddziaływania 

profilaktycznego i wychowawczego organizowane są wycieczki i festyny. 

 

Liczba dzieci korzystających z zajęć świetlicowych w Gminie Praszka w 2017 r. 
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Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

W 2014 roku rozpoczęto w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Praszce realizację 

Programu – Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych 

uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach 

prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji 

kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty 

ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego 

życia.  

Ponadto w 2015 roku wprowadzono realizację Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.                             

Ww. karta przysługuje rodzinom z co najmniej dwójką dzieci i dla osób  powyżej 65 roku 

życia. Karta oferuje szereg zniżek i rabatów na terenie województwa opolskiego – teatry, 

sklepy, muzea, itp. 

W poniższej tabeli przedstawiono ilość rodzin z Gminy Praszka, którym 

przyznano Karty Dużej Rodziny i Opolską Kartę Rodziny i Seniora w poszczególnych 

latach. 
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Wyszczególnienie: 2014 2015 2016 
Liczba rodzin, 
którym przyznano 
KDR: 

37 41 17 

Liczba rodzin, 
którym przyznano 
przyznano OKRiS: 

0 94 94 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

Interesariuszy Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce wspiera swoją pomocą 

radca prawny i psycholog. 

 

4. Realizacja zadań w gminie Praszka w zakresie wspierania 

rodziny - asystent rodziny. 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny nałożyła na gminę obowiązek udzielania pomocy 

rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Taka pomoc realizowana jest poprzez działania 

asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny  w przezwyciężaniu trudności związanych   

z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.  

Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych tak, aby doprowadzić do 

osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza 

rodziną tj. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Jeśli 

dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak 

najszybszego powrotu do rodziny biologicznej.  

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności                                       

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy 

społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności, kierownik 

ośrodka przydziela rodzinie asystenta, który podejmuje pracę z tą rodziną. Asystent 

rodziny może również zostać przydzielony przez Sąd, który nakazuje objęcie rodziny 

pomocą w ww. formie. 

Z ustawy wynika ponadto, że asystent rodziny powinien swą pracę prowadzić za 

zgodą i przy aktywnym udziale rodziny oraz pobudzać ją do aktywnego współdziałania. 
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Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji 

czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.  

 

Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:  

 prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji 

życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez 

właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, 

 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym                                              

w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,  

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami 

specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

 sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z zespołem 

interdyscyplinarnym, 

 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których 

mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy                                 

w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań 

uzna za niezbędną, 

 udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim 

wychowankom opuszczającym te rodziny, 

 prowadzenie działalności socjalno - terapeutycznej, 

 informowanie o przysługujących rodzinie prawach i możliwościach, 

 pomaganie klientowi w realizacji zaległych spraw urzędowych, wywiązywaniu 

się            z oczekiwań wobec innych instytucji poprzez towarzyszenie, pomoc                                 

w wypełnieniu dokumentów, informowanie o procedurach administracyjnych, 

 motywowanie klienta do podjęcia różnego rodzaju terapii oraz motywowanie do 

podnoszenia kwalifikacji i aktywności zawodowej klienta, 
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 zachęcenie do skorzystania z innych narzędzi społecznej integracji poprzez 

poinformowanie o nich,  

 prowadzenie edukacji w zakresie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych                      

i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

 wspomaganie w pracach na rzecz domu i rodziny /remonty, usługi /, 

 asystent rodziny jest łącznikiem pomiędzy klientem a specjalistami różnych 

dziedzin życia. 

 

Praca asystenta jest wielofunkcyjna począwszy od funkcji wsparcia psychiczno-

emocjonalnego poprzez funkcję monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, 

wychowawczą, oraz koordynującą wszelkie działania skierowane na rodzinę.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce od 2012 roku realizuje zadanie 

wspierania rodzin. Wsparciem asystenta w latach 2014-2016 została objęta następująca 

liczba rodzin.  

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny w Gminie Praszka                           

w latach 2014-2016 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 

Rodziny 13 13 15 

W tym: 

Dzieci 

24 28 29 

Dorośli 20 20 23 

Źródło: Dane własne OPS w Praszce 
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Źródło: Dane własne OPS w Praszce 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny                  

jeden asystent może współpracować z 15 rodzinami. Asystent rodziny współpracuje                      

z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych. Pomoc ta uwzględnia zarówno potrzeby rodzin jak i 

gotowość do realnego współdziałania. Indywidualna pomoc służy przede wszystkim 

rozwiązywaniu konkretnych problemów z jakimi boryka się osoba wspierana; 

wzbudzaniu w niej wiary w swoje możliwości oraz motywowanie do podejmowania 

działań do tej pory uznawanych przez nią za niemożliwe.  

 

Do efektów pracy asystenta z rodzinami należy zaliczyć m.in.: 

 podniesienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców, 

 nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 

rozsądnego dysponowania budżetem domowym przez rodziny objęte 

wsparciem asystenta, 

 podjęcie terapii leczenia uzależnień przez członków rodziny dotkniętych 

problemem nadużywania alkoholu i innych substancji uzależniających, 

 poprawę sytuacji materialno – bytowej rodzin, 

 aktywizację zawodową osób pozostających poza rynkiem pracy, 
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 poprawę relacji rodzinnych, 

 podjęcie leczenia psychiatrycznego, 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, 

 podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej rodzin, 

 powrót dzieci do rodziny naturalnej, 

 odzyskanie władzy rodzicielskiej. 

 

Niepokojącym zjawiskiem jest coraz częstsze umieszczanie dzieci w pieczy 

zastępczej, dlatego też praca asystenta rodziny w dużej mierze ukierunkowana jest na 

zatrzymanie tego zjawiska. 

W przypadku kiedy rodzice biologiczni nie mogą pełnić władzy rodzicielskiej, 

wówczas opieka nad dziećmi sprawowana jest w formie pieczy zastępczej – rodzinnej 

lub instytucjonalnej, organizowanej przez powiat. W momencie przekazania dzieci poza 

rodzinę naturalną asystenci podejmują działania zmierzające do powrotu dzieci do 

domu rodzinnego przy współpracy rodzin naturalnych z koordynatorem pieczy 

zastępczej. 

 

Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie  wynika, że w latach 

2014 - 2016 na terenie Gminy Praszka funkcjonowały  rodziny zastępcze spokrewnione, 

rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe. 

 

Wyszczególnienie: 2014 2015 2016 

1.Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

4 4 6 

2.Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

1 1 3 

3.Rodziny zastępcze 

zawodowe 

1 0 0 

4.Rodziny prowadzące 

rodzinny dom dziecka 

0 0 1 

Źródło: Dane własne na podstawie danych otrzymanych z PCPR w Oleśnie                                     

z dn. 25.10.2017r. 
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5. Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych technik analitycznych, służąca do 

porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania 

strategicznego jako uniwersalne narzędzie etapu analizy strategicznej. Technika 

analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie 

na cztery grupy.  

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów: Strengths (mocne strony), 

Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia                           

w otoczeniu). SWOT  jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron 

organizacji oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed organizacją. Analiza ta 

została przygotowana w miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, a 

przedstawione poniżej czynniki obejmują: 

siły – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację społeczną 

słabości – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację społeczną 

szanse – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów 

zagrożenia – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację celów 

 

 
MOCNE STRONY – S: 

 

 
SŁABE STRONY – W: 

- powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
- działalność profilaktyczna i 
edukacyjna  Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
- doświadczenie, wiedza i kwalifikacje 
pracowników działających na rzecz 
rodziny 
- wsparcie stypendialne dla dzieci                              
i młodzieży 
- dobrze rozwinięta baza obiektów 
sportowych 
- zaangażowanie w rozwiązywanie 
problemów społecznych organizacji 
pozarządowych działających na terenie 
Gminy Praszka 
- rozwój nowych form opieki nad rodziną 
- silna oświata 

- bierna postawa  wobec problemów 
występujących w rodzinie 
- niechęć rodzin do nawiązywania 
współpracy z placówkami niosącymi 
pomoc w tym zakresie  
- utrudniony dostęp do poradnictwa 
specjalistycznego ( psycholog, psychiatra, 
mediator rodziny) – dojazd do miasta 
powiatowego  przy jednoczesnym 
niechętnym korzystaniu z usług                             
w miejscowości gminnej 
- brak pozytywnych wzorców osobowych 
w rodzinach dysfunkcyjnych, odrzucanie 
autorytetu szkoły/ nauczyciela 
- brak świadomości społecznej                                 
o potrzebach i możliwościach w zakresie 
opieki rodziny zastępczej 
- wyuczona bezradność i roszczeniowość, 
uzależnienie od pomocy instytucjonalnej 
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- dobra współpraca między instytucjami 
- dostęp do specjalistów w szkołach 
- niska przestępczość 
-spadek ilości rozwodów w gminie 
- otwartość władz samorządowych na 
współpracę ze środowiskiem lokalnym 
- świetlica Terapeutyczno – 
Wychowawcza prowadzona przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 
realizująca programy profilaktyczne                         
i zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych 
- zapewnienie środków w budżecie 
miasta na realizację zadań w zakresie 
profilaktyki i opieki nad rodziną, 
realizowane przez organizacje 
pozarządowe i szkoły z Gminy Praszka 
- realizacja zapisów prawnych dotycząca 
wypłaty świadczeń rodzinnych oraz 
pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, Program 500+,  
- systematyczna praca asystenta rodziny        
z rodzinami potrzebującymi wsparcia  
– dobre rozeznanie środowiska lokalnego 
przez pracowników służb pomocy 
społecznej, policji, pedagogów 
 

(głównie finansowej) 
- brak współpracy ze strony rodzin                          
w zakresie rozwiązywania problemów– 
bezrobocie 
– niskie kwalifikacje osób w wieku 
aktywności zawodowej 
– różne uzależnienia członków rodziny 
– brak nowych lokali mieszkalnych, brak 
mieszkań chronionych 
– rozpad związków (separacja, rozwody, 
migracja zarobkowa) 
- zjawisko alkoholizmu, narkomanii, 
przemocy w rodzinie 
- brak chęci pomocy i zaangażowania ze 
strony społeczeństwa 
-mentalność społeczeństwa – stereotypy 
blokujące korzystanie z usług 
specjalistów 
-niskie dochody niezabezpieczające 
potrzeby rodziny i dzieci 
-spędzanie wolnego czasu przed 
telewizorem i komputerem 
-niewystarczająca liczba miejsc                                
w przedszkolach 8 – 10 godzinnych 
- zbyt mała liczba dziennych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, świetlic, 
klubów, żłobków itp. 

 
SZANSE – O: 

 
ZAGROŻENIA- T: 

 
- rozwój wolontariatu 
- edukacja rodziców 
- wdrażanie do współpracy z rodziną 
dysfunkcyjną rodzin wspierających 
- wzmocnienie współpracy pomiędzy 
instytucjami wspierającymi rodzinę 
- możliwość pozyskiwania funduszy 
unijnych i  realizacji rządowych 
programów 
- umocowania prawne działań 
zmierzających do skutecznej profilaktyki i 
wsparcia rodzin niewydolnych 
opiekuńczo-wychowawczych 
-właściwe ustawy i przepisy, 
zaangażowanie mediów w walkę                             
z problemami społecznymi 
-pozytywne wzorce jako przykład do 
naśladowania 

- niestabilność prawa dotyczącego 
polityki społecznej 
- zanik więzi i tradycji rodzinnych, „pęd 
życia” 
- wzrost kosztów utrzymania rodzin 
- zatrudnienie niezgodne z kwalifikacjami, 
daleko poza miejscem zamieszkania, 
bądź  wymagające pełnej dyspozycyjności 
- wzrost patologicznych zachowań wśród 
dzieci i młodzieży, konsumpcjonizm, 
narastająca przemoc 
- system wychowania bezstresowego, bez 
zasad i wymagań 
- osłabienie wartości rodzinnych 
- zachwianie relacji rodzic – dziecko 
- długie procedury, biurokracja w sądach 
- słaba komunikacja pomiędzy 
instytucjami 
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- rozwój sieci podmiotów 
współpracujących w mieście na rzecz 
rodziny 
- realizacja programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
- funkcjonowanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
- rosnące wsparcie  finansowe dla rodzin 
o charakterze socjalnym 
– regulacje prawne bardziej przyjazne 
rodzinie 
– rosnąca świadomość społeczna 
– utworzenie stałego stanowiska pracy – 
asystenta rodziny 
 

- przepełnienie instytucji zajmujących się 
pomocą rodzinie (ośrodki wychowawcze) 
- polaryzacja społeczeństwa –zwiększenie 
dystansu pomiędzy biednymi a bogatymi 
- kryzys ekonomiczny 
- niewystarczające środki publiczne, 
szczególnie w gminach na realizację 
wdrażanych ustaw 
- brak stabilności rodzin wielodzietnych 
- ubożenie społeczeństwa i osłabienie się 
funkcji opiekuńczej rodziny 
- uzależnienie członków rodziny od 
alkoholu, środków odurzających, 
internetu 
– zwiększone zjawisko wykluczenia 
społecznego 
– wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych 
– brak świadomości problemu                                   
i umiejętności szukania pomocy przez 
rodziny dysfunkcyjne  
- uzależnienie od zakupów 
- pułapka  zaciągania kredytów 
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6. Cel główny i cele szczegółowe. 

 

Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 wyznacza zadania do realizacji, 

które przyczynią się do zmniejszenia skali problemów społecznych w Gminie Praszka                  

w obszarze wspierania rodziny.  

Wobec powyższych danych przyjęto, iż wiodącą koncepcją działań planowanych        

w programie będzie systemowe podejście do rodziny. Dokonanie analizy pozwoliło 

wyznaczyć cele z zakresu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. 

W trosce o dobro rodziny, jej rozwój i w celu przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu Gmina Praszka aktywnie wpiera rodziny w dążeniu do szczęścia, miłości                     

i zrozumienia.  

 

Cel główny: 

 

Zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy na rzecz rodzin,                                  

wzmacnianie rodziny i tworzenie warunków do jej 

prawidłowego rozwoju. 

 

Cele szczegółowe: 

 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny. 

 Poprawa sytuacji dzieci z rodzin wieloproblemowych. 

 Poszerzenie możliwości wsparcia rodzin w pełnieniu roli opiekuńczej. 

 Tworzenie warunków do wykonywania zadań gminy w obszarze wspierania 

rodziny. 
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Zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019. 

 

 
Cel szczegółowy 1: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka                           

i rodziny 
 

Zadanie: Wskaźnik: Termin 
realizacji: 

Realizatorzy: 

1. Zapewnienie pomocy 
materialnej 
rodzinom wymagającym 
wsparcia. 

- Liczba rodzin 
objętych pomocą. 

2017 - 2019 - OPS w Praszce 
- placówki 
oświatowe 

2. Dożywianie dzieci. - Liczba dzieci 
objętych 
dożywianiem. 

2017 - 2019 - OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 

3. Zapewnienie pomocy 
osobom doznającym 
przemocy w rodzinie,                 
w tym bezpiecznego 
schronienia                                    
w specjalistycznym 
ośrodku wsparcia dla ofiar 
przemocy 

Liczba prowadzonych 
Niebieskich 
Kart; 
- Liczba osób, którym 
udzielono 
pomocy w formie 
schronienia                            
w specjalistycznym 
ośrodku wsparcia 
dla ofiar przemocy. 

2017 - 2019 -Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy                
w Rodzinie 
- OPS w Praszce 
- placówki 
oświatowe 

4. Zabezpieczenie 
środków finansowych 
na współfinansowanie 
pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej 

Kwota przeznaczona 
na współfinansowanie 
pobytu dziecka                     
w pieczy zastępczej 

2017 - 2017 - OPS w Praszce 
- PCPR Olesno  
- placówki 
oświatowe 

 
Cel szczegółowy 2: Poprawa sytuacji dzieci z rodzin wieloproblemowych. 

 
Zadanie: Wskaźnik: Termin 

realizacji: 
Realizatorzy: 

1. prowadzenie świetlicy 
terapeutyczno - 
wychowawczej dla dzieci           
i młodzieży, działającej 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Praszce 

- Liczba utworzonych 
placówek 

2017 - 2019 - OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 

2. Rozwijanie działalności 
placówek wsparcia 
dziennego 
funkcjonujących na 

- Liczba placówek 
wsparcia dziennego 
działających na 
terenie Gminy Praszka 

2017 – 2019 OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
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terenie Gminy Praszka rozwijające swoją 
działalność np. 
poprzez realizację 
zadnia publicznych 
w ramach otwartych 
konkursów, 
wprowadzanie 
nowych form pracy                   
z dziećmi i młodzieżą 

oświatowe 

3. Udostępnienie wsparcia 
specjalistycznego 
dzieciom z rodzin 
wieloproblemowych 

- Liczba miejsc 
specjalistycznego 
wsparcia  
skierowanego do 
dzieci z rodzin 
wieloproblemowych 

2017 – 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce, 
- Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna                   
w Oleśnie 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 

4. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych, 
rozwojowych 
dzieciom z rodzin 
wieloproblemowych 

- Liczba 
przeprowadzonych 
inicjatyw 
na rzecz 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych, 
rozwojowych 
dzieciom z rodzin 
wieloproblemowych 

2017 - 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 

5. Rozwój form wsparcia 
skierowanego do dzieci                    
i młodzieży np. 
wychowawcy 
podwórkowego 

- Liczba podmiotów 
prowadzących 
usługi społeczne 
skierowane do dzieci i 
młodzieży, np. 
wychowawcy 
podwórkowego 
 

2017 - 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 

6. Praca środowiskowa 
promująca 
właściwe wzorce rodziny. 

- Liczba rodzin 
objętych wsparciem 
asystentów rodziny, 
- Liczba rodzin 
objętych pracą 
socjalną 
- Liczba rodzin 
wspierających 

2017 – 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe, 
- placówki 
oświatowe 

7. Rozwijanie systemu 
wsparcia dla rodziny (lub 
jej poszczególnych 
członków) 

- Liczba 
przeprowadzonych 
kampanii 

2017 – 2019 - Gmina Praszka, 
- OPS w Praszce 
- Gminna Komisja 
ds. Rozwiązywania 
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zróżnicowanego ze 
względu na 
różnorodność problemów 
i potrzeb społecznych. 

Problemów 
Alkoholowych 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 

 
Cel szczegółowy 3: Poszerzenie możliwości wsparcia rodzin                                                             

w pełnieniu roli opiekuńczej. 
 

Zadanie: Wskaźnik: Termin 
realizacji: 

Realizatorzy: 

1. Organizacja Klubu 
Rodzica zajmującego się 
wspieraniem 
rodzin w pełnieniu roli 
opiekuńczej. 

- Liczba działających 
Klubów Rodzica 

2017 - 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 
 

2. Pomoc specjalistyczna 
dla rodzin mających 
trudności w prawidłowym 
pełnieniu roli opiekuńczej. 

- Liczba podmiotów 
świadczących 
pomoc specjalistyczna 
dla rodzin 
mających trudności 
w prawidłowym 
pełnieniu roli 
opiekuńczej 

2017 – 2019 - OPS w Praszce 
- Gmina Praszka 
- organizacje 
pozarządowe, 
- Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Oleśnie 
- placówki 
oświatowe 

3. Tworzenie grup 
wsparcia dla rodziców 
przy zastosowaniu 
zasady pomocniczości 

- Liczba działających 
grup wsparcia 

2017 - 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 

4. Pomoc rodzinom 
posiadającym trudności 
we właściwym 
sprawowaniu opieki nad 
dziećmi w formie pracy 
socjalnej, asystentury 
rodziny, placówki 
wsparcia dziennego oraz 
specjalistycznego 
poradnictwa. 

- Liczba rodzin 
posiadających 
trudności 
we właściwym 
sprawowaniu opieki 
nad dziećmi objętych 
wsparciem 
asystentów rodziny; 
- Liczba rodzin 
korzystających                         
z pomocy OPS                          
w Praszce                              
z powodu bezradności 

2017 - 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 

Id: 4157E5F2-E1FD-4AC4-80B2-E4A39214E952. Podpisany Strona 37



  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019  

 

w sprawach 
opiekuńczo – 
wychowawczych                      
i potrzeby ochrony 
macierzyństwa. 
- Liczba dzieci 
korzystających                 
z placówek wsparcia 
dziennego 

5 Prowadzenie kampanii 
informacyjnych dla rodzin, 
na rzecz prawidłowego 
pełnienia roli opiekuńczej, 
Organizacja Klubu Rodzica 
zajmującego się 
wspieraniem rodzin w 
pełnieniu roli opiekuńczej. 

- Liczba kampanii 
informacyjnych dla 
rodzin na rzecz 
prawidłowego 
pełnienia roli 
opiekuńczej. 

2017 – 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce 
- placówki 
oświatowe 

6. Monitorowanie rodzin 
zagrożonych kryzysem 
przez pracowników 
socjalnych, asystentów 
rodziny i pedagogów 
szkolnych. 

- Liczba rodzin 
objętych pracą 
socjalną. 
Liczba rodzin objętych 
wsparciem 
asystentów rodziny. 

2017 – 2019 - OPS w Praszce 
- placówki 
oświatowe 

 
Cel szczegółowy 4: Tworzenie warunków do wykonywania zadań gminy                                

w obszarze wspierania rodziny. 
 

Zadanie: Wskaźnik: Termin 
realizacji: 

Realizatorzy: 

1. Zabezpieczanie 
środków finansowych na 
utrzymanie dzieci z terenu 
Gminy Praszka 
umieszczonych                            
w pieczy zastępczej. 

- Liczba dzieci z 
terenu Gminy Praszka 
umieszczonych                      
w pieczy zastępczej, 
- Wysokość środków 
finansowych 
Gminy Praszka 
wydatkowanych na 
utrzymanie dzieci 
umieszczonych w 
pieczy zastępczej. 

2017 - 2019 - Gmina Praszka 
- PCPR w Oleśnie 
- - placówki 
oświatowe 

2. Zapewnienie warunków 
do rozwoju kwalifikacji 
asystentów rodziny                       
i pracowników socjalnych 
i innych osób zawodowo 
związanych z pracą                       
z rodziną 
wieloproblemową. 

- Liczba szkoleń,                  
w których wzięli 
udział asystenci 
rodziny; 
- Liczba szkoleń             
w których wzięli 
udział pracownicy 
socjalni; 

2017 – 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 
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- Liczba szkoleń 
skierowanych do osób 
Zawodowo 
związanych z pracą               
z rodziną 
wieloproblemową 
zorganizowanych 

3. Podejmowanie innych 
zadań wynikających                          
z rozeznanych potrzeb 
społecznych mieszkańców 
Gminy Praszka                          
np. lokalnych programów 

- Liczba lokalnych 
programów. 

2017 – 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce 
- organizacje 
pozarządowe 
- placówki 
oświatowe 

4. Zatrudnienie kolejnego 
asystenta rodziny  

- Liczba 
zatrudnionych 
asystentów rodziny. 

2017 - 2019 - Gmina Praszka 
- OPS w Praszce 
 

 

Realizowane działania będą prowadzone we współpracy ze wszystkimi 

podmiotami realizującymi działania na rzecz rodzin z terenu Gminy Praszka, zgodnie                             

z bieżącymi potrzebami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zasoby instytucjonalne w obszarze wspierania rodziny 

funkcjonujące w  Gminie Praszka 
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Zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy 

Praszka to instytucje, organizacje pozarządowe oraz placówki wsparcia w obszarze 

polityki społecznej obejmujące swym działaniem rodziny wymagające wsparcia. 

Do podmiotów realizujących zadania w ramach wspierania rodziny należą: 

 

Lp. Podmioty 

realizujące zadania 

w ramach 

wspierania rodziny: 

Adres: Działalność: 

1. Urząd Miejski 46-320 Praszka 

Pl. Grunwaldzki 9 

Do zakresu działania gminy należą 

wszystkie sprawy publiczne                      

o znaczeniu lokalnym, 

niezastrzeżone ustawami na rzecz 

innych podmiotów oraz 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należących do zadań 

własnych gminy. 

2. Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

46-320 Praszka 

ul. Boczna 4e 

Rozpoznaje potrzeby i zapewnia 

pomocy w zakresie wpierania 

rodzin poprzez działania 

pracowników socjalnych oraz 

asystentów rodziny. Udziela 

pomocy finansowej i rzeczowej 

oraz świadczy usługi opiekuńcze                  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Ponosi częściowe 

opłaty za pobyt dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej 

oraz osób umieszczonych                            

w Domach Pomocy Społecznej. 

Realizuje programy i projekty 

wpierające rodziny. Prowadzi 

świetlicę terapeutyczno - 

wychowawczą oraz Zespół 

Interdyscyplinarny. 

3. Komisariat Policji 46-320 Praszka 

ul. Józefa  

Policja czuwa nad 

bezpieczeństwem ludzi oraz 

utrzymaniem porządku 
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Piłsudskiego 35 publicznego. 

4. Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

46-320 Praszka 

Pl. Grunwaldzki 13 

Inicjuje oraz monitoruje 

wszelkiego rodzaju działania 

związane z edukacją i profilaktyką 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

5. Zespół 

Interdyscyplinarny 

dotyczący 

Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie  

46-320 Praszka 

ul. Boczna 4e 

Realizacja procedury „Niebieskie 

Karty” na terenie gminy Praszka, 

współpracuje w ramach Zespołu 

Monitorującego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy                       

w rodzinie. 

6. Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

46-320 Praszka 

Gana 28 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

jest ośrodkiem wsparcia 

dziennego pobytu, przeznaczonym 

dla osób dorosłych, które mają 

trudności związanie 

z prawidłowym funkcjonowaniem 

w samodzielnym życiu 

społecznym, rodzinnym                                

i zawodowym. Zadaniem 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy jest przede 

wszystkim podtrzymanie 

i rozwijanie umiejętności 

niezbędnych do możliwie jak 

najbardziej samodzielnego życia 

uczestników. Poprzez swoją 

działalność służy wsparciem 

społecznym, uczy samodzielności, 

wiary we własne możliwości oraz 

umożliwia integrację społeczną. 

7. Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury                  

i Sportu 

46-320 Praszka 

ul. Kościuszki 9 

Prowadzi zajęcia oraz bierze udział 

w imprezach kulturalno – 

oświatowych i sportowych na 

terenie Gminy Praszka. 

8.  Ośrodki Zdrowia 

W tym: 

 

 

Podstawowym celem działalności 

ZOZ-u jest udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie 
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Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

"ESKULAP"                     

sp. z o.o. 

Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Z.U.M. "MEDYK" sp. 

z o.o. 

Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

"CENTRUM" 

 

Irena Tylska-

Latusek 

Gabinet 

Stomatologiczny 

ul. Warszawska 49, 

46-320 Praszka 

 

Centrum 

Fizjoterapii 

Magdalena Dziób 

 

Indywidualna 

Praktyka 

Pielęgniarska 

Danuta Zadworna 

Gabinet 

Pielęgniarki 

Środowiskowej - 

Rodzinnej 

 

Indywidualna 

Praktyka 

46-320 Praszka                

ul. Powstańców 

Śląskich 8 

 

 

46-320 Praszka             

ul. Fabryczna 14A 

 

 

46-320 Praszka            

ul. Szosa Gańska 3a 

 

 

46-320 Praszka            

ul. Warszawska 49 

 

 

 

46-320 Praszka              

ul. Tulipanów 3 

 

 

46-320 Praszka               

ul. Fabryczna 14A 

 

 

 

 

46-320 Praszka         

podstawowej opieki zdrowotnej, 

które służą zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia 

oraz prowadzeniu profilaktyki 

zdrowotnej przez osoby do tego 

uprawnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

przestrzegania praw pacjenta oraz 

stosowaniu właściwych metod 

diagnostycznych i leczniczych 

zgodnie z obowiązującymi 

standardami. ZOZ nie może 

odmówić udzielenia świadczeń 

zdrowotnych osobie, która 

potrzebuje natychmiastowego 

udzielenia takiego świadczenia ze 

względu na zagrożenie zdrowia lub 

życia. 

Do zadań ZOZ-u należą świadczenia 

związane w szczególności z: 

 Badaniami i poradami lekarskimi, 

 Diagnostyką i leczeniem, 

 Kierowaniem na leczenie 

specjalistyczne, szpitalne, 

uzdrowiskowe i szpitalne, 

 Opieką zdrowotną nad dziećmi                   

i młodzieżą, 

 Szczepieniami ochronnymi 

określonymi w kalendarzu 

szczepień i  szczepieniami 

zalecanymi, 

 Opieką nad niepełnosprawnymi, 

 Promocją zdrowia i profilaktyką 

chorób. 
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Pielęgniarska 

Dorota Włodarska 

ul. Marii Curie-

Skłodowskiej 5/31 

9. Klub Abstynenta 46-320 Praszka         

Plac Grunwaldzki 9 

Pomaga osobom uzależnionym, 

które z różnych przyczyn nie chcą 

bądź nie mogą skorzystać z terapii 

uzależnień w stacjonarnych 

ośrodkach terapii. 

10. Świetlica 

terapeutyczno - 

wychowawcza 

46-320 Praszka            

Pl. Grunwaldzki 9 

Świetlica działa na rzecz dzieci                     

z rodzin dysfunkcyjnych, 

patologicznych, a przede wszystkim 

z rodzin z problemami 

alkoholowymi, w której 

prowadzone są zajęcia służące 

wyrównywaniu braków 

edukacyjnych, kompensacyjno – 

wyrównawcze oraz profilaktyczne. 

11. Stowarzyszenie 

Inicjatywa Wobec 

Zagrożeń „NEPSIS” 

46-320 Praszka              

Pl. Grunwaldzki 9 

Pomoc osobom uzależnionym od 

alkoholu, współuzależnionym, 

rodzinom, w których występują 

dysfunkcje i problemy społeczne. 

12. Praszkowskie 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Abstynenckich 

„Nasza Szansa” 

46-320 Praszka       

Pl. Grunwaldzki 9 

Stowarzyszenie jest Szkołą Życia 

w Trzeźwości, miejscem 

bezalkoholowych spotkań 

członków i sympatyków ruchu 

abstynenckiego oraz szeroko 

otwartym dla osób dotkniętych 

problemem alkoholowym. 

13 Stowarzyszenie 

„Janko Muzykant” 

46-320 Praszka              

ul. Warszawska 11 

głównymi celami działania 

stowarzyszenia są: 

- wyrównywanie szans dzieci                      

i dorosłych znajdujących się                       

w trudnej sytuacji materialnej lub 

rodzinnej,  

- wspieranie placówek 

oświatowych np. szkoły, 

przedszkola, świetlice, 

- wyrównywanie szans osób 
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niepełnosprawnych i 

wymagających rehabilitacji. 

Działalność stowarzyszenia 

prowadzona jest  na terenie dwóch 

powiatów: oleskiego i 

wieluńskiego, a wszelkie prace                

na rzecz stowarzyszenia i jego 

podopiecznych są wykonywane                 

w ramach wolontariatu. 

14. Szkoły Podstawowe 

W tym: 

 

Szkoła Podstawowa 

nr 2 

 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 im. Ks. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego  

 

Szkoła Podstawowa 

nr 4 im. Wandy 

Chotomskiej 

 

Szkoła Podstawowa 

im. Wincentego 

Witosa w Kowalach 

 

Szkoła Podstawowa 

w Przedmościu 

 

 

 

 

 

46-320 Praszka         

ul. Boczna 4 

 

46-320 Praszka          

ul. Listopadowa 18 

 

 

 

46-320 Praszka          

ul. Styczniowa 7 

 

46-320 Praszka     

Kowale                     

ul. Szkolna 1 

 

46-320 Praszka  

Przedmość                 

ul. Główna 22 

 

 

 

 

Szkoła realizuje cele i zadania 

wynikające z przepisów prawa.                   

W szczególności zapewnia uczniom 

pełen rozwój umysłowy, moralny, 

emocjonalny i fizyczny w zgodzie z 

ich potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi, w warunkach 

poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej. 

W realizacji tego zadania szkoła 

respektuje zasady nauk 

pedagogicznych, przepisy prawa,               

a także zobowiązania, wynikające z 

Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka ONZ oraz Konwencji               

o Prawach Dziecka. 
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Zespół Szkolno – 

Przedszkolny                   

w Strojcu 

 

Katolicka Szkoła 

Podstawowa SPSK 

w Wierzbiu 

46-320 Praszka 

Strojec                                 

ul. Szkolna 6 

 

46-320 Praszka  

Wierzbie 44 

15. Szkoły Średnie 

W tym: 

 

Liceum 

Ogólnokształcące w 

Praszce 

 

Zespól Szkół 

Ponadgimnazjalnyc

h im. I Armii 

Wojska Polskiego w 

Praszce 

 

 

 

46-320 Praszka             

ul. Kaliska 38 

 

 

46-320 Praszka            

ul. Sportowa 8 

Szkoły średnie stawiają na 

wszechstronny rozwój młodzieży, 

starają się stwarzać szansę 

każdemu, kto chce solidnie 

pracować, zdobyć atrakcyjny 

zawód, kto posiada aspiracje 

akademickie, a także chce 

zaprezentować swe mocne strony 

w rozmaitych formach aktywności. 

Podstawą sukcesu jest solidnie 

przygotowany do zawodu, ambitny, 

zaangażowany, konsekwentny 

nauczyciel, inspirujący uczniów do 

wszechstronnej aktywności 

intelektualnej. 

16.  Zespól Placówek 

Specjalnych w 

Praszce 

46-320 Praszka       

ul. Fabryczna 1 

ZPS jest placówką kształcenia 

specjalnego w skład którego 

wchodzą  

- przedszkole 

-szkoła podstawowa  

- klasy gimnazjum 

- szkoła przysposabiająca do pracy 

Podstawowym zadaniem Zespołu 

jest praktyczne przygotowanie 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej do życia                        

w społeczeństwie. 

17. Przedszkola  Celem wychowania przedszkolnego 
jest wsparcie całościowego rozwoju 
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W tym: 

 

Publiczne 

Przedszkole nr 1 

 

 

Publiczne 

Przedszkole nr 2 

 

 

Przedszkole 

Niepubliczne 

Zgromadzenia 

Sióstr Felicjanek 

 

 

46-320 Praszka      

ul. Mickiewicza 28 

 

 

46-320 Praszka        

ul. Mickiewicza 8 

 

 

46-320 Praszka           

Pl. Grunwaldzki 8 

dziecka, które realizowane jest 
przez proces opieki, wychowania               
i nauczania, co umożliwia dziecku 
odkrywanie własnych możliwości, 
sensu działania oraz gromadzenie 
doświadczeń na drodze 
prowadzącej do prawdy, dobra                   
i piękna. W efekcie takiego 
wsparcia dziecko osiąga dojrzałość 
do podjęcia nauki na pierwszym 
etapie edukacji. 

18. Niepubliczny 

Żłobek KLASA DLA 

BOBASA Mariola 

Gilowska – Madeja 

46-320 Praszka         

ul. Chopina 2 

Misją żłobka jest czuwanie nad 

zdrowiem, bezpieczeństwem, 

dobrym samopoczuciem oraz nad 

rozwojem i wychowaniem dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Adresaci i realizatorzy programu. 

Gminny Program wspierania rodziny adresowany jest głownie do: 

 rodzin, w tym niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo, 

 rodzin żyjących w ubóstwie, w tym dotkniętych bezrobociem, 

 rodzin dotkniętych przemocą 
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 dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym 

 rodzin z problemem długotrwałej choroby i niepełnosprawności 

Realizacja Programu odbywać się będzie na zasadach współdziałania w koalicji                             

z partnerami i interesariuszami programu tj.: jednostkami administracji rządowej                                

i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami                        

i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzez dziecka i rodziny.  

Instytucje działające na terenie Gminy Praszka oraz partnerzy w regionie, należące 

do systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, które wytyczyły zadania                                      

w programie, to: 

 Urząd Miejski w Praszce, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, 

 Placówki oświatowo – wychowawcze, 

 Komisariat Policji w Praszce, 

 Zakłady Opieki Zdrowotnej, 

 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Świetlica teraputyczno – wychowawcza działająca przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Praszce, 

 Organizacje pozarządowe – Janko Muzykant, Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec 

Zagrożeń „NEPSIS”, Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich – 

„Nasza Szansa”, 

 Środowiskowy Dom Samopocy w Ganie, 

 instytucje związane z kulturą, sportem – MGOKiS w Praszce, 

 lokalne media. 

 

Realizacja Programu odbywać się będzie we współpracy z: 

 Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Oleśnie, 

 Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Kluczborku (oddział w Oleśnie), 

 Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie. 
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9. Źródła finansowania. 

 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata             

2017-2019 Gminy Praszka są: 

 środki własne gminy – zaplanowane na każdy rok budżetowy, 

 dotacje z budżetu państwa, 

 programy rządowe z zakresu wspierania rodziny, 

 środki z innych funduszy zewnętrznych, 

 środki pozabudżetowe. 

 

Ponadto przedsięwzięcia związane z problematyką uzależnień i przemocy mogą 

uzyskać dofinansowanie ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację 

gminnego programu wsparcia rodziny i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Jednostki i organizacje uczestniczące w realizacji programu będą aplikować                           

o środki zewnętrzne na realizację właściwych sobie zadań określonych w niniejszym 

Programie. 

Program ma charakter otwarty i będzie systematycznie aktualizowany w miarę 

pojawiających się potrzeb oraz posiadanych możliwości. W lokalnym systemie działań                  

w obszarze rozwiązywania problemów społecznych wszystkie podmioty są ważne                          

i należy brać ich opinię pod uwagę. Tak rozumiana współpraca zapewni pełne                                        

i kompleksowe działanie na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Przewidywane efekty realizacji programu. 

 

Realizacja niniejszego programu pozwoli na: 

 wzmocnienie roli i funkcji rodziny biologicznej, 
 przeciwdziałanie jej marginalizacji i degradacji społecznej, 
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 dążenie do integracji rodziny, 
 szczegółową analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz 

zabezpieczenie  podstawowych potrzeb bytowych rodziny, 
 podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat problematyki dziecka              

i rodziny, 
 poprawę bezpieczeństwa dziecka i rodziny, 
 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania 

powstawaniu sytuacji kryzysowych, 
 rozwinięcie poradnictwa zapobiegającego rozwojowi uzależnień wśród 

mieszkańców, 
 szybki i skuteczny przepływ informacji pomiędzy instytucjami oraz na tworzeniu 

zespołów wspierających rodziny w kryzysie, 
 usprawnienie działań placówek oświatowych na rzecz wsparcia dziecka, 
 przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, 
 stworzenie możliwości powrotu dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej do 

rodziny biologicznej, 
 skuteczniejsze wspieranie rodzin dysfunkcyjnych poprzez zatrudnienie asystenta 

rodziny oraz pomoc finansową i poradnictwo specjalistyczne, 
 rozwój inicjatyw środowiskowych w kierunku działań na rzecz rodziny, 
 ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin, 
 podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty zaangażowane                         

w realizację, programu, 
 prowadzenie przez rodziny zdrowego i aktywnego stylu życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Monitoring i ewaluacja. 

 

Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                               

w Praszce. 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. 
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Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami                                                             

i stowarzyszeniami w celu zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 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. 

W terminie do dnia 31 marca każdego roku przedstawiane będzie Radzie Miasta 

roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Zakończenie. 

 

Gminny Program Wspierania Rodzin dla Gminy Praszka na lata 2017-2019 jest 

integralną częścią strategii gminy Praszka na lata 2014 – 2020. Głównym założeniem 

programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny poprzez działania 

mające służyć: 
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 - wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny, biologicznej na wczesnym etapie 

jej funkcjonowania ; 

 wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz 

ochronę dzieci przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją                                   

i wykluczeniem; 

 poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym , poprzez wzbogacenie oferty 

edukacyjnej oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy; 

 zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie 

stosownych działań profilaktyczno – edukacyjno - wychowawczych w 

środowisku; 

 zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

skuteczne reagowanie w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielenie 

wielopłaszczyznowego wsparcia; 

 zwiększeniu wiedzy rodziców. 

Zasadą nadrzędną Programu jest ścisła współpraca podmiotów działających na 

rzecz dzieci i rodzin, co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań. Zakładana 

skuteczność działań w zakresie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny będzie osiągana                   

w szczególności poprzez wczesne podejmowanie działań profilaktycznych przed 

wystąpieniem problemu oraz prace z dziećmi i ich rodzicami w ich środowisku 

rodzinnym, szkolnym, lokalnym. Celem działań jest zapobieganie powstawania sytuacji 

mających niekorzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny, wsparcie jej                  

w zakresie występujących niedomagań , zabezpieczenie potrzeb, wpływanie na poprawę 

trybu i jakości życia, pomoc we wzmocnieniu jej wydolności opiekuńczo- wychowawczej 

oraz w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. 

W rodzinę należy inwestować i wierzyć w możliwość jej samodzielnego 

wykonywania podstawowych funkcji. W rodzinie wychowują się kolejne pokolenia, 

które  w okresie swej dorosłości kształtują społeczeństwo. Obejmuje on swoim 

zakresem różne obszary aktywności podmiotów i instytucji w zakresie wspierania 

rodziny i budowania zintegrowanego systemu pieczy zastępczej na terenie gminy. Dzięki 

uzyskanemu przez rodzinę wsparciu zmieniają się relacje tam panujące, a także 

eliminowane są błędy wychowawcze. Rodzice motywowani przez asystenta rodziny 

biorą udział w różnego rodzaju terapiach odpowiednich do występujących problemów, 

dzieci uczestniczą                           w zajęciach pozaszkolnych i w zajęciach z pedagogiem. 

Wieloaspektowa praca z rodziną naturalną, ochrona odpowiedniego poziomu życia 

rodziny oraz rozwój specjalistycznego wsparcia pozwoli na ograniczenie umieszczania 

dzieci w różnych formach pieczy zastępczej. 

Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu powinny włączyć się 

aktywnie 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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