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Wstęp  

Podstawę prawną do opracowania przez gminę „3-letniego Gminnego Programu na 

rzecz wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2014 -2016 stanowią 

przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą. Art. 176 pkt 1 ww. 

ustawy. 

Założenia ustawy kładą szczególny nacisk na profilaktykę oraz pracę z rodziną 

biologiczną poprzez lokalny system wspierania rodziny przeżywającej trudności                             

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Umieszczenie dziecka w systemie 

pieczy zastępczej ma być ostatnim krokiem, po wykorzystaniu przez gminę wszystkich 

możliwych form wsparcia rodziny naturalnej. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ww. ustawy: „System 

pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej 

opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki                                

i wychowania przez rodziców.”  

Głównym celem stworzenia Gminnego Programu na rzecz wspierania rodziny                      

i rozwoju systemu pieczy zastępczej w gminie Praszka na lata 2014 - 2016 jest przede 

wszystkim usystematyzowanie i usprawnienie realizacji zadań nałożonych na gminę ww. 

ustawą. 

Misja niniejszego Programu określona w preambule ustawy o wspieraniu rodziny                           

i systemie pieczy zastępczej: 

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny 

rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw               

i wolności”. 

„Dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym 

środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci”. 
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„W przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności                              

w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich 

może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących                  

z dziećmi i rodzicami”. 

Dynamiczne przemiany zachodzące w społeczeństwie polskim, oprócz pozytywnych 

skutków, powodują także nasilanie się wielu negatywnych zjawisk takich, jak: bezrobocie, 

brak poczucia stabilizacji życiowej i zawodowej, eurosieroctwo, brak poczucia 

bezpieczeństwa, bezradność opiekuńczo - wychowawcza, dysfunkcje, przemoc.  Zjawiska te 

bardzo często prowadzą do rozpadu rodziny, czy też pogłębiają bezradność życiową rodzin   

w sprawach trudnych. Pozostawienie rodziny bez odpowiedniego wsparcia i pomocy 

specjalistycznej powoduje jej postępującą degradację i skutkuje różnorodnymi 

konsekwencjami, które najbardziej dotykają dzieci.  

Opieka nad dzieckiem i rodziną jest częścią gminnego systemu pomocy społecznej. By  

system wspierania rodziny i dziecka oraz przeciwdziałania przemocy przyniósł pożądane 

efekty i był zgodny z założonymi ustawowo kierunkami, należy wypracować rozwiązania 

dotyczące poprawy sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dzieci i młodzieży, a także ich 

rodzin. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo 

– wychowawczych polega na planowych działaniach mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do właściwego wypełniania tych funkcji. 

Niniejszy Program Wspierania Rodziny Gminy Praszka na lata 2014 - 2016 ma za 

zadanie zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie, angażującego zasoby gminy.  
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1. Podstawy prawne opracowania programu. 

Uwarunkowania prawne podejmowanych działań w ramach Programu wynikają z: 

 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483               

z późn. zm.) 

 Ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. .U. 2001 r. Nr 142,                  

poz. 1591 z późn. zm.) 

 Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                

(Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) 

 Ustawy z dn. 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) 

 Ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz .U. z 2011 r. Nr 43              

poz. 225 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r.                   

Nr 228, poz. 2255 z poźn. zm.) 

 Ustawy z dn. 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów           

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1548) 

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

(Dz. U.  z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 

 Ustawy z dn. 19 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1493 z późn. zm.) 

 Ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 70 z późn. zm.) 

 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485          

z późn. zm.) 
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 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.) 

 

Ponadto zastosowanie mają następujące dokumenty: 

 Konwencja o prawach dziecka. 

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

 Ustawa o ochronie danych osobowych. 

 Ustawa o dostępie do informacji publicznej. 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

 

2. Diagnoza środowiska lokalnego w kontekście problemów społecznych Gminy Praszka 

Jakość życia to wartościująca charakterystyka sytuacji, w której znajduje się osoba, 

grupa czy zbiorowość. Jakość życia bywa ujmowana poprzez wskaźniki o charakterze 

obiektywnym lub poprzez subiektywną ocenę różnych elementów własnej sytuacji, która 

wyraża się w określonych stanach emocjonalnych i przekonaniach. Szeroko rozumiana 

jakość życia mieszkańców gminy obejmuje zarówno stan środowiska naturalnego jak              

i zasobność mieszkańców, zdrowie, bezpieczeństwo czy dostęp do edukacji i kultury.  

Gmina Praszka położona jest w północno – wschodniej części województwa 

opolskiego, w powiecie oleskim.  
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Praszka położona jest przy trasie Łódź – Opole, w odległości około 20 km                          

od Wielunia, Kluczborka i Olesna. Przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe: nr 45 Łódź – 

Opole i nr 42 Wrocław – Częstochowa. Praszka leży w środkowo – zachodniej części gminy,                                     

w międzyrzeczu Prosny i Wyderki. 

 

Mapa Gminy Praszka 

 

W skład miasta i gminy wchodzi miasto Praszka oraz 16 sołectw . W Gminie znajduje 

się 4089 gospodarstw domowych, a gęstość zaludnienia wynosi około 139 osoby na km2.  

Powierzchnia Gminy Praszka wynosi 102,8 km2.   

Liczba mieszkańców od kilku lat systematycznie maleje (w 2010r. – 13 968 

mieszkańców, w 2011 r. – 13 916 mieszkańców, w 2012 r. – 13 905 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. 
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Struktura gminy wskazuje, iż Gminę Praszka w większości zamieszkują osoby w wieku 

produkcyjnym. Z danych Urzędu Miejskiego wynika, że w latach 2010 – 2012 liczba 

mieszkańców gminy przedstawiała się następująco: 

 

Liczba mieszkańców oraz struktura wiekowa ludności Gminy Praszka w latach 2010 – 2012 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

Mieszkańcy ogółem: 13 968 13 916 13 905 

Kobiety, w tym: 7 083 7 085 7 077 

W wieku 0 – 17 1 130 1 128 1 110 

Wiek produkcyjny 4 493 4 389 4 356 

Wiek emerytalny 1 460 1 568 1 611 

Mężczyźni, w tym: 6 885 6 831 6 828 

W wieku 0 – 17 1 217 1 207 1 212 

Wiek produkcyjny 5 020 4 912 4 882 

Wiek emerytalny 648 712 734 

Źródło: Opracowanie własne, dane własne OPS Praszka 
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Struktura wiekowa ludności Gminy Praszka – porównanie liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. 
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Źródło: Opracowanie własne, dane własne OPS Praszka 

  Jak wynika z powyższych danych na przestrzeni lat 2010 - 2012 liczba osób będących 

w wieku poprodukcyjnym w Gminie Praszka wzrosła. Jednocześnie wzrostowi liczby osób 

powyżej 60 – 65 roku życia towarzyszy niekorzystna tendencja zmniejszania się liczby osób   

w wieku przedprodukcyjnym. W związku z tym, przypuszcza się, że proces starzenia się 

ludności gminy będzie postępował, co może wpłynąć na pojawienie się nowych problemów 

społecznych wymagających zastosowania nowatorskich rozwiązań. Zauważa się również, że 

najliczniejszą i najstabilniejszą grupą zamieszkującą Gminę Praszka są osoby w wieku 

produkcyjnym - liczba ta od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Ruch naturalny ludności Gminy Praszka w latach 2010 – 2012 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

Liczba urodzeń 142 152 159 

Liczba zgonów 103 118 136 

Przyrost naturalny 39 34 23 

Źródło: Opracowanie własne, dane Urząd Miejski w Praszce 
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Liczba narodzin i zgonów ludności Gminy Praszka w latach 2010 – 2012 

0

50

100

150

200

2010 2011 2012

Liczba urodzeń Liczba zgonów

 

Źródło: opracowanie własne, dane Urząd Miejski w Praszce 

Z powyższych danych wynika, że od 2010 roku zwiększała się liczba urodzeń.              

W latach 2011 – 2012 liczba zgonów niestety też rosła. W badanym okresie przyrost 

naturalny malał, choć nie osiągnął współczynnika ujemnego. Jest to tendencja korzystna. 

Na dzień 31 grudnia 2012r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Oleśnie 

zarejestrowanych było 636 osób z Gminy Praszka ( w tym 344 kobiety i 292 mężczyzn).  

Bezrobotni i poszukujący pracy w Gminie Praszka 
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Źródło: opracowanie własne według danych z GUS 
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Największe problemy z podjęciem zatrudnienia w Gminie Praszka mają osoby młode 

oraz osoby po 45 roku życia. Wskazują na to statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd 

Pracy . Liczby te mają odzwierciedlenie w opiniach mieszkańców.  W badaniu ankietowym 

przeprowadzonym wśród mieszkańców Gminy wskazano jako największy czynnik 

problemów społecznych – bezrobocie. 

Struktura bezrobocia w Gminie Praszka  

Wyszczególnienie 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 

Bezrobotni ogółem 126 194 98 118 68 32 

Źródło: opracowanie własne według danych PUP w Oleśnie 

Struktura bezrobocia w Gminie Praszka na dzień 31.12.2012r. 
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Źródło: opracowanie własne według danych PUP w Oleśnie 

3. Stan pieczy zastępczej i instytucjonalnej 

Ważną zmianą jest wejście w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowa regulacja prawna zakłada wprowadzenie 

asystenta rodziny na poziomie samorządu gminnego. Asystent rodziny zajmuje się wyłącznie 

bezpośrednią pracą z rodziną. Asystentura opiera się na zindywidualizowanej pracy                       

„w rodzinie”, „z rodziną” i „dla rodziny”. Charakterystyczną cechą asystentury jest 

indywidualizacja pracy dostosowana do określonych rodzin i ich realnych potrzeb.  
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Głównym celem pracy asystenta jest pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów 

rodziny. Praca asystenta prowadzona jest w miejscu zamieszkania rodziny lub innym miejscu 

wskazanym przez rodzinę. Zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. art. 15. ust. 1 do głównych zadań asystenta 

rodziny należy: 

 informowanie o przysługujących prawach i możliwościach rodziny, 

 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

 pomaganie klientowi w realizacji zaległych spraw urzędowych, wywiązywania się                         

z oczekiwań wobec innych instytucji poprzez towarzyszenie, pomoc w napisaniu 

dokumentów, informowanie o procedurach administracyjnych, 

 motywowanie klienta do podjęcia różnego rodzaju terapii oraz motywowanie do 

podnoszenia kwalifikacji i aktywności zawodowej klienta, 

 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/, 

 wspieranie klienta w podjętych działaniach i utrwalaniu pożądanych zmian poprzez 

komplementowanie, analizę sukcesów, radzenie sobie z trudnościami i wyciągania 

wniosków z porażek życiowych, 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa                      

w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie             

( Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy 

wykonywaniu zadań uzna za niezbędną, 
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 jest łącznikiem pomiędzy klientem a specjalistami różnych dziedzin życia. 

 

Asystent ma także za zadanie ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, tak aby 

doprowadzić do stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną.       

W przypadku pozostania dzieci pod pieczą zastępczą, rolą asystenta rodziny jest 

podejmowanie działań na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Liczba rodzin,         

z którymi jeden asystent może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od 

stopnia trudności wykonywanych zadań i nie może przekroczyć 20. W wykonywaniu 

czynności zawodowych asystentowi powinni pomagać pracownicy jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz inne podmioty 

zajmujące się pracą z dzieckiem i rodziną.  

Efekt pracy asystenta rodziny jest możliwy do osiągnięcia przy współudziale rodziny 

na wszystkich etapach działania metodycznego od oceny wstępnej, przez układanie planu 

pracy i jego realizację aż po ocenę końcową. Potrzeba współpracy asystenta z rodziną ustaje 

wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności prawidłowego wypełniania funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej.  

Jednym z założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest 

wsparcie ze strony środowiska lokalnego. Istotną rolę wspierającą rodziny odgrywają osoby 

z jej najbliższego otoczenia tj.: sąsiedzi, rodziny zaprzyjaźnione, rodziny rówieśników dzieci.  

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej 

trudności w: 

 opiece i wychowaniu dziecka,  

 prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

 kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.  
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Asystentura rodzin w OPS Praszka realizowana jest od 1 marca 2012 roku  zaraz po 

wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej / Dz.U.2011 Nr 149, poz.887 /.  

Asystent rodzinny na początku działalności pracował z rodzinami 

wieloproblemowymi w ramach umowy zlecenia. Dzięki pozyskaniu środków z dotacji 

rządowych od 1 lipca 2012 roku  w OPS Praszka został utworzony etat asystenta rodzinnego, 

współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

Praca asystenta jest wielofunkcyjna począwszy od funkcji wsparcia psychiczno-

emocjonalnego poprzez funkcję monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, 

wychowawczą oraz koordynującą wszelkie działania skierowane na rodzinę. 

 

Liczba rodzin objętych asystenturą rodzin w latach 2010 – IX 2013 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 IX 2013 

Ilość rodzin 

objętych pomocą 

asystenta rodziny 

0 0 4 6 

Ilość osób                       

w rodzinach 

objętych pomocą 

asystenta  rodziny 

0 0 9 16 

Źródło: opracowanie własne, dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 
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Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny i ilość osób w tych rodzinach 
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Ilość osób w rodzinach objętych pomocą asystenta

 

Źródło: opracowanie własne, dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

 

Istotnym problemem wymagającym szybkiego rozwiązania jest zapewnienie opieki 

dzieciom całkowicie jej pozbawionym. W sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo 

pozbawieni praw rodzicielskich lub władza rodzicielska zostaje ograniczona, sąd postanawia 

o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej i umieszczeniu go poza rodziną biologiczna. 

Opieka nad dzieckiem w rodzinie zastępczej to duże wyzwanie dla opiekunów, ponieważ 

posiada ono rodziców biologicznych niewydolnych wychowawczo, ale mających prawo do 

kontaktu z nim i decydowania o jego ważnych sprawach życiowych. Rodzina zastępcza 

powinna być tym środowiskiem, które wypełnia braki we wcześniejszej opiece nad 

dzieckiem oraz naprawia popełnione przez rodziców biologicznych błędy opiekuńczo – 

wychowawcze. Rodzina zastępcza ma wspierać rozwój i wychowanie dziecka, pamiętając     

o tym, że to dziecko powinno w przyszłości wrócić do rodziców biologicznych. Niezależnie od 

tego czy rodzina zastępcza jest spokrewniona z dzieckiem czy nie, ma obowiązek 

podtrzymywać i właściwie pielęgnować więzi dziecka z rodzicami biologicznymi.  

Obok rodzinnej pieczy zastępczej istnieje instytucjonalna piecza zastępcza. 

Wychowanie dziecka w warunkach zbliżonych do rodziny naturalnej daje dużo większe 

szanse na prawidłowy rozwój i jego lepszą przyszłość. 



   Gminny Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2016 

 

12 

W roku 2010 w Gminie Praszka w rodzinach zastępczych ogółem przebywało 8 dzieci, 

w 2011 roku 11, natomiast w 2012 - 7. 

Liczba rodzin zastępczych w Gminie Praszka 

Wyszczególnienie: 

 

2010 2011 2012 

Rodziny zastępcze 8 11 7 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane własne Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie                  

w Oleśnie 

 

Liczba rodzin zastępczych oraz ilość umieszczonych w nich dzieci 
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Źródło: opracowanie własne, dane własne Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie                  

w Oleśnie 

Według informacji otrzymanych z Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie wynika, 

że najczęstszymi przyczynami umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych był alkoholizm                 

w rodzinie, oraz niewydolność wychowawcza rodziców. 
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4. Zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych 

Zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy 

Praszka to instytucje, organizacje pozarządowe oraz placówki wsparcia w obszarze polityki 

społecznej i obejmujące swym działaniem rodziny wymagające wsparcia. 

Instytucje oferujące pomoc i wsparcie na terenie Gminy Praszka: 

Lp. 

 

Obszary wsparcia Adres 

1. Urząd Miejski Plac Grunwaldzki 9 

46 – 320 Praszka 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Boczna 4e 

46 – 320 Praszka 

3. Komisariat Policji Ul. Józefa Piłsudskiego 35 

46 – 320 Praszka 

4. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Plac Grunwaldzki 13 

46 – 320 Praszka 

5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

ul. Boczna 4e, 

46 – 320 Praszka 

6. Środowiskowy Dom Samopomocy Gana 28 

46 – 320 Praszka 

7. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. Kościuszki 9 

46 – 320 Praszka 

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM ul. Szosa Gańska 3a 

46 – 320 Praszka 

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP 

 

ul. Powstańców Śląskich 8 

46 – 320 Praszka 

 

http://www.rynekmedyczny.pl/Niepubliczny_Zak%C5%82ad_Opieki_Zdrowotnej_ESKULAP_Sp_z_o_o,Praszka,Powsta%C5%84c%C3%B3w_%C5%9Al%C4%85skich,ZOZ,1590382,1590383


   Gminny Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2016 

 

14 

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zakład Usług Medycznych MEDYK 

ul. Fabryczna 14 a 
46-320 Praszka 

11. Klub Abstynenta Plac Grunwaldzki 9 

46 – 320 Praszka 

12. Świetlica Terapeutyczna Plac Grunwaldzki 9 

46 – 320 Praszka 

13. Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „NEPSIS” Plac Grunwaldzki 9 

46 – 320 Praszka 

14. Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
„Nasza Szansa” 

Plac Grunwaldzki 9 

46 – 320 Praszka 

15. Stowarzyszenie „Janko Muzykant” ul. Warszawska 11 

46 – 320 Praszka 

16. Towarzystwo Pomocy Ludziom Chorym Samotnym                     
i Bezrobotnym – Pomocna Dłoń 

Ul. Fabryczna 1 

46 – 320 Praszka 

17. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Boczna 4 

46 – 320 Praszka 

18 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 

Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce 

ul. Fabryczna 18 

46 – 320 Praszka 

19. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  

im. Wandy Chotomskiej w Praszce  

ul. Styczniowa 7 

46 – 320 Praszka 

20. Publiczna Szkoła Podstawowa  

Im. Wincentego Witosa w Kowalach 

ul. Szkolna 1 

46 – 320 Praszka 

21. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strojcu ul. Szkolna 6 

46 – 320 Praszka 

22. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu ul. Główna 22 

46 – 320 Praszka 

http://www.rynekmedyczny.pl/Niepubliczny_Zak%C5%82ad_Opieki_Zdrowotnej_ESKULAP_Sp_z_o_o,Praszka,Powsta%C5%84c%C3%B3w_%C5%9Al%C4%85skich,ZOZ,1590382,1590383
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23. Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu Wierzbie 44 

46 – 320 Praszka 

24. Zespół Placówek Specjalnych w Praszce ul. Fabryczna 1 

46 – 320 Praszka 

25. Publiczne Gimnazjum 

im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce 

ul. Listopadowa 18 

46 – 320 Praszka 

26. Liceum Ogólnokształcące w Praszce ul. Kaliska 38 

46 – 320 Praszka 

27. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce 

ul. Sportowa 8 

46 – 320 Praszka 

 

4.1 Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce wykonuje zadania własne gminy oraz zadania 

zlecone przez administrację rządową. Pomocy udziela w formie pieniężnej, w naturze, 

usługach i pracy socjalnej.  

Praca socjalna ukierunkowana jest na usamodzielnienie życiowe klienta oraz jego 

integrację ze środowiskiem. W tym celu w prowadzonej pracy socjalnej wykorzystuje się 

kontrakty socjalne oraz instrumenty aktywnej integracji. Pracy Ośrodka przyświeca potrzeba 

realizacji zadań opartych na zasadzie pomocniczości, w której pomoc nakierowana jest na 

wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparciu osoby w rodzinie i w środowisku 

lokalnym przy wykorzystaniu możliwości otoczenia. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w odpowiedzi na potrzeby społeczne mieszkańców w 

zakresie wspierania rodziny realizuje szereg zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej. Praca socjalna, jest zadaniem ukierunkowanym na analizę sytuacji klienta                      

i wskazanie możliwości przezwyciężenia występujących w rodzinie problemów. Zadaniem 

pracownika socjalnego jest motywacja i wspieranie klienta pomocy społecznej do zmiany 

zachowań i ukierunkowania na możliwości rozwiązywania problemów. Pracownicy 
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przeprowadzają pierwsze mediacje w sytuacjach konfliktowych, a w dalszej pracy prowadzą 

wiele rozmów, interwencji oraz współpracują z różnymi instytucjami i organizacjami                        

w zakresie rozwiązywania problemów osoby czy rodziny. 

Liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej 
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Źródło: Opracowanie własne, dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia rodzinom przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

Ubóstwo 87 103 119 

Bezrobocie 89 90 94 

Niepełnosprawność 88 89 85 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 

114 100 105 

Bezradność (problemy) 20 16 24 

Alkoholizm 8 17 27 

Narkomania 0 1 1 
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Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

15 11 14 

Wielodzietność 15 9 12 

Bezdomność 2 3 5 

Opuszczenie zakładu 

karnego 

1 3 4 

Zdarzenia losowe 1 1 1 

Klęski żywiołowe                  

i ekologiczne 

0 0 0 

Przemoc w rodzinie – 

ofiary przemocy 

0 2 16 

Ochrona ofiar handlu 

ludźmi 

0 0 0 

Źródło: opracowanie własne, dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie 

Gminy Praszka w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb                                    

i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz 

podejmowania działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze 

środowiskiem.  

Mając na uwadze rodzinę należy zaznaczyć, że prawidłowo funkcjonująca rodzina 

spełnia szereg funkcji, takich jak: biologiczno - opiekuńczą, kulturalno - towarzyską, 

ekonomiczną, wychowawczą czy emocjonalną. Zaburzenie którejś z nich może doprowadzić 

do zagrożenia kryzysem bądź załamania się rodziny. Problemy rodziny przybierają 

różnorodną postać. Może to być długotrwałe bezrobocie, alkoholizm, niestabilność 

małżeńska, choroby, itp. Narastające problemy prowadzą do pogłębiania się dysfunkcji 

rodziny, a nawet w konsekwencji do jej rozpadu. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce w swoim zakresie podejmuje szereg działań  

mających na celu pomoc rodzinom w przezwyciężaniu kryzysów i zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb np. poprzez realizację zadania zgodnie z Rządowym Programem 

Wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten ma na celu wsparcie 

gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania 

dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawianych ze szczególnym uwzględnieniem 

osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.  

Rodziny z dziećmi znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej obejmowane są 

różnymi formami wsparcia finansowego zarówno w ramach ustawy o pomocy społecznej, 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów 

oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Elementarną formą w zakresie wsparcia 

finansowego i rzeczowego dla rodzin z dziećmi jest zapewnienie dzieciom i młodzieży ze 

środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych ciepłego posiłku. Wszystkie dzieci objęte opieką 

wychowaniem i edukacją od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej z rodzin, których 

dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego ustawą                      

o pomocy społecznej mają możliwość korzystania z dożywiania w ramach Rządowego 

Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 W związku z tym liczba osób objętych dożywianiem w latach 2010-2012 

przedstawiała się następująco: 
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Liczba osób dożywianych zgodnie z Rządowym Programem Wieloletnim 

 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r. 
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Dzieci do 7 
roku życia 

Uczniowie do 
czasu 

ukończenia 
szkoły 

ponadgimna
zjalnej 

Pozostałe 
osoby 

otrzymujące 
pomoc na 
podstawie 

art. 7 
ustawy                  

o pomocy 
społecznej 
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N
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w
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Rzeczywista liczba osób 264 131 50 26 89 57 136 50 

W tym: 
Liczba osób korzystających          
z posiłku 

118 56 25 13 65 40 36 4 

Zasiłku celowego 164 81 28 15 34 19 102 47 

Pomoc w formie posiłku nie 
wymagająca 

przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego 

11 4 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce 
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Liczba osób dożywianych zgodnie z Rządowym Programem Wieloletnim 

 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r. 
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Rzeczywista liczba osób 241 117 30 16 77 46 138 56 

W tym: 
Liczba osób korzystających          
z posiłku 

111 41 11 9 51 31 50 2 

Zasiłku celowego 153 85 21 8 36 23 96 54 

Pomoc w formie posiłku nie 
wymagająca 
przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego 

12 3 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce 
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Liczba osób dożywianych zgodnie z Rządowym Programem Wieloletnim 

 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 r. 
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Rzeczywista liczba osób 245 104 42 21 72 36 135 48 

W tym: 
Liczba osób korzystających          
z posiłku 

109 30 23 9 48 20 41 2 

Zasiłku celowego 188 90 24 14 46 29 118 47 

Pomoc w formie posiłku nie 
wymagająca 
przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego 

9 7 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne według danych OPS w Praszce 

Program ten jednocześnie zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu 

zdrowia dzieci i młodzieży poprzez  ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie 

zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz 

rozwoju w gminach bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
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  W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:  

1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:  

a) dzieciom do 7 roku życia, 

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), 

zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, w szczególności osobom 

samotnym,   w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym  

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;  

 

Zgodnie z art. 6a ww. Programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń 

albo dziecko, w szkole lub przedszkolu, wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub 

przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy 

społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu 

takiej pomocy. 

 

Priorytetowym zadaniem pracowników OPS w Praszce jest podejmowanie różnego 

rodzaju działań na rzecz środowiska lokalnego, przy wykorzystaniu jego zasobów oraz 

zaangażowania mieszkańców.  

Podejmując działania na rzecz wspierania rodzin w latach 2008 – 2012 realizowany 

był projekt systemowy pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych                  

w gminie Praszka – FENIX”. Działania projektu prowadzone były w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt 

kierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, 

długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, a także osób zagrożonych  
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wykluczeniem społecznym, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. 

Szkolenia przewidziane w projekcie miały za zadanie ułatwienie beneficjentom powrót na 

rynek pracy przez nabycie nowych kwalifikacji dostosowanych do wymogów lokalnego rynku 

pracy lub podwyższenie już posiadanych umiejętności zawodowych. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce od roku 2011 – 2013 realizuje 

projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn.” Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Jako główne 

rezultaty ww. projektu należy uznać: 

 wzmocnienie relacji pomiędzy wychowankami a ich rodzinami, 

 częstsze spędzenie wolnego czasu w gronie rodzinnym, 

 zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie poprzez podniesienie 

kompetencji wychowawczych rodziców, 

 rezygnacja ze stosowania przemocy w sposobie rozwiązywania konfliktów                          

w rodzinie, na rzecz konstruktywnych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

(dialog, mediacja), 

 kształtowanie i wzmacnianie nawyków zdrowego trybu życia, jako czynnika 

zapobiegającego przemocy domowej, 

 zmianę postawy społecznej wobec przemocy w rodzinie, 

 podniesienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie, sposobach 

radzenia sobie z tym problemem oraz instytucjach udzielających profesjonalnej 

pomocy, 

 zwiększenie świadomości rodzin o sposobach rozwiązywania konfliktów oraz 

radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, 

 uświadomienie dzieciom i młodzieży, że mają wolną wolę i same decydują o sobie, że 

mogą i muszą powiedzieć NIE przemocy rodzinnej, rówieśniczej. 
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Obszary wymagające szczególnej uwagi takie jak: trudna i pogarszająca się sytuacja 

bytowa i mieszkaniowa rodziny, występowanie zjawisk powszechnie uważanych za 

patologiczne, zaburzenia komunikacji i kontaktów wewnątrz rodzinnych, niska dojrzałość 

społeczna rodziców, dezorganizacja strukturalna - wymagają niewątpliwie podejmowania 

działań na wielu płaszczyznach i przy aktywnym współudziale wielu partnerów.  

Skuteczne i efektywne działania na rzecz wspierania rodzin wymagających pomocy, 

możliwe będą po uwzględnieniu niezbędnych potrzeb realizatorów programu. 

 

4.2 Bezpieczeństwo 

 

Policja wykonuje działania prewencyjne w rodzinach oraz wobec dysfunkcjonalnych 

zachowań dzieci i młodzieży. 

Według danych statystycznych na przełomie 2010 – 2012 stwierdzono spadek 

przestępstw i wzrost wykrywalności przestępstw. Niestety wzrasta w minionych latach ilość 

interwencji domowych oraz ilość wszczęć procedur Niebieskiej Karty.  

 Na terenie Gminy Praszka funkcjonuje dziesięć jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej, w tym trzy jednostki działające w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego 

(O.S.P Kowale, O.S.P. Praszka, O.S.P. Strojec). Wszystkie jednostki wyposażone są                                            

w wysokospecjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy wykorzystywany w przypadku 

zagrożeń pożarowych, powodziowych oraz wypadków komunikacyjnych.  

Straż Miejska realizuje czynności ukierunkowane na opiekę nad dzieckiem poprzez 

kontrolę miejsc publicznych – w szczególności pod kątem spożywania alkoholu i palenia 

tytoniu przez nieletnich, przebywania dzieci i młodzieży na wagarach, wybryków 

chuligańskich, niszczenia mienia społecznego, prowadzi stałą współpracę z Komisariatem 

Policji w Praszce. 
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4.3 Placówki oświatowo – wychowawcze 

 

U podstaw nowoczesnego społeczeństwa leży powszechnie dostępna, właściwa 

edukacja, której charakter i znaczenie zmienia się wraz z przemianami społecznymi. 

Edukacja to dziedzina życia, w którą zawsze warto inwestować. Wspomaga kształtowanie 

osobowości   i charakteru jednostki, ma ogromny wpływ na to, kim człowiek będzie, w jaki 

sposób pokieruje swoim losem, jakich wyborów dokona w życiu osobistym i zawodowym.  

Współczesne społeczeństwo jest świadome rosnącej roli wykształcenia, kwalifikacji, 

kompetencji. Człowiek ma coraz większe możliwości odnoszenia sukcesów zawodowych, 

realizowania własnych dążeń, planów, ambicji, ale nieodzownym warunkiem ich 

urzeczywistnienia jest systematyczny rozwój, stałe doskonalenie umiejętności, uzupełnianie 

braków, aktualizowanie zdobytej wiedzy. Szkoły na bieżąco dostosowują się w zakresie 

kierunków kształcenia oraz różnorodności form i metod nauczania do nowych potrzeb                        

i wymagań zmieniającej się rzeczywistości. Obecnie w Gminie Praszka funkcjonuje dobrze 

rozwinięta sieć placówek edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych zapewniających 

właściwą opiekę, edukację i wychowanie od najmłodszych lat. 

W Praszce działają cztery przedszkola, w tym Zespół Placówek Specjalnych oraz Sióstr 

Felicjanek, natomiast na terenach wiejskich cztery oddziały przedszkolne.  

W Gminie Praszka funkcjonują następujące szkoły podstawowe: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2,  

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wandy Chotomskiej,  

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach,  

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strojcu, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu, 
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 Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu. 

Szkoły podstawowe prowadzą:  

 zajęcia dla uczniów z nadpobudliwością psychoruchową,  

 indywidualne rozmowy interwencyjne z uczniami sprawiającymi problemy 

wychowawcze, w tym również z uczniami objętymi nadzorem kuratorskim, uczniami 

wagarującymi, 

 indywidualne rozmowy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym czy też z rodzin 

pozostających w konfliktach (rozwody), 

 rozmowy wspierające i motywacyjne,  

 zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne uczniów,  

 zajęcia dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją,  

 pomoc w formie dostosowania formy nauczania do zaleceń poradni psychologiczno - 

pedagogicznej.  

W Gminie Praszka funkcjonuje jedno gimnazjum - Publiczne Gimnazjum im. Ojca 

Świętego Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

obsługujący młodzież nie tylko z terenu naszej gminy.  

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej szkoły: 

 diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz rozpoznają 

jego indywidualne możliwości psychofizyczne,  

 zaspokajają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów,  

 oceniają cyklicznie skuteczność zaplanowanych wobec uczniów działań,  

 podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,  
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 udzielają uczniom porad i konsultacji w zakresie potrzeb i oczekiwań 

psychospołecznych, konfliktów, efektywnego uczenia się,  

 organizują pomoc materialną dla wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Polityka oświatowa prowadzona w gminie doprowadziła do utworzenia nowoczesnej 

bazy oświatowo – sportowej. Szkoły wyposażone są w sale gimnastyczne i boiska. 

Mieszkańcy gminy mogą korzystać z krytego basenu, hali sportowej „Kotwica” i kompleksu 

otwartych boisk sportowych „Orlik”. 

W gminie funkcjonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który czuwa nad 

aktywnym udziałem mieszkańców w sferze kultury. Odzwierciedleniem zaangażowania 

mieszkańców w działalność kulturalną są liczne zespoły artystyczne, kółka zainteresowań,               

a także amatorski teatr. 

Oprócz różnego rodzaju imprez kulturalnych mieszkańcy Gminy mają możliwość 

korzystać z księgozbiorów Publicznej Biblioteki. Ponadto ważne miejsce w sferze kultury 

zajmuje Muzeum, które cyklicznie organizuje wystawy i prezentacje dorobku kulturowego, 

regionalnego mieszkańców i twórców nie tylko z terenu gminy. 

 

4.4 Zespoły Opieki Zdrowotnej 

 

Działania pomocowe w zakresie profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny prowadzą na 

terenie Gminy także placówki służby zdrowia.  

Funkcjonują trzy niepubliczne ośrodki zdrowia (Niepubliczny Zakład Usług 

Medycznych CENTRUM, Niepubliczny Zakład Usług Medycznych ESKULAP, Niepubliczny 

Zakład Usług Medycznych MEDYK). Na terenie Gminy dostępne są również cztery prywatne 

przychodnie stomatologiczne, jak i dwa prywatne gabinety okulistyczne. Jakość i zakres 

usług medycznych zależy od kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia przez 

ww. przychodnie. 
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Z roku na rok obserwowany jest wzrost udzielanych porad lekarskich. Ma to związek 

ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, co powoduje konieczność korzystania z usług 

zdrowotnych przez coraz większą część społeczeństwa, wzrost dostępności usług 

zdrowotnych, a także wzrost świadomości mieszkańców gminy. 

 

4.5 Organizacje pozarządowe 

 

W gminie aktywnie działają również organizacje pozarządowe. Ich praca 

ukierunkowana jest na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Podejmowanie różnorodnej 

aktywności na rzecz społeczności lokalnej pozwala na w zasadzie nieograniczony dostęp do 

kultury, edukacji, rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy.  

 

Ponadto organizacje trzeciego sektora są dla samorządu partnerem w kilku płaszczyznach:  

- identyfikują problemy społeczne, próbując jednocześnie im zaradzić,  

- są bezpośrednimi reprezentantami społeczności,  

- posiadają znaczny potencjał doświadczenia i wiedzy w swoich specjalizacjach,  

- mogą być wykonawcą zadań publicznych, których zakres i sposób realizacji określa 

samorząd,  

- stanowią źródło nowatorskich pomysłów mających na celu  rozwiązywanie problemów 

społecznych.  

 Gmina Praszka współpracuje z podmiotami i organizacjami pozarządowymi                 

w różnych strefach życia publicznego. Współpraca ta odbywa się na podstawie zawartych 

porozumień.. Po raz pierwszy w grudniu 2012 roku, uchwałą Rady Miejskiej w Praszce został 

przyjęty programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,  o którym mowa w art. 3 
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ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                     

i o wolontariacie.  

Dzięki podjętej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi                      

w obszarze pomocy społecznej możliwe jest pełniejsze zaspokojenie występujących potrzeb 

mieszkańców Gminy.  

Od 2007 roku Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „NEPSIS” prowadzi 

Świetlicę Terapeutyczną z programem socjoterapeutycznym. Celem działalności Świetlicy 

jest wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci, w procesie przygotowywania ich do 

samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie               

w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, zajęciami edukacyjnymi, profilaktycznymi. 

Zajęcia z elementami socjoterapii stwarzają dzieciom warunki do korekcji negatywnego 

zachowania, przebudowy negatywnych sądów poznawczych. Do Świetlicy uczęszczają dzieci 

z rodzin alkoholowych, dysfunkcyjnych i rodzin problemowych.  

W realizacji zadań Świetlica ma na względzie podmiotowość dziecka oraz prawa 

dziecka do: 

 wychowywania w rodzinie, poprzez upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, 

 kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy                   

i wypoczynku, poprzez zapewnienie wyrównywania opóźnień szkolnych, deficytów,      

w sposób odpowiadający rozwojowi dziecka, uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno – 

sportowych, specjalistycznych, udział w organizowanych imprezach kulturalno – 

oświatowych, a także w miarę możliwości zapewnienie dzieciom wypoczynku 

letniego i zimowego, 

 poprzez podmiotowe traktowanie dziecka, ochronę przed przemocą, wyzyskiem, 

demoralizacją i zaniedbaniem, 

 ochrony poprzez umożliwianie wyrażania własnych myśli i poglądów we wszystkich 

dotyczących go sferach, w miarę możliwości uwzględnienia jego wniosków, 
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 ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem poprzez zapewnienie 

nietykalności fizycznej i oralnej, wzmacnianie pozytywnych zachowań dziecka, 

życzliwe i podmiotowe traktowanie, 

 pomocy w przygotowywaniu do samodzielnego życia. 

Podstawowe rodzaje zajęć prowadzone w Świetlicy: 

 działania edukacyjne: pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, 

gry i zabawy świetlicowe rozwijające myślenie logiczne, zachęcanie do czytania 

książek, rozmowy z rodzicami, 

 zajęcia z elementami socjoterapii: tworzenie odpowiedniego klimatu i atmosfery                  

w świetlicy, dające poczucie bezpieczeństwa, niwelowanie zachowań agresywnych, 

promowanie zdrowego stylu życia, nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

rozwiązywanie konfliktów, nauka umiejętności budowania i wzmacniania poczucia 

własnej wartości, wyrabianie zdolności empatycznych, 

 higiena i profilaktyka zdrowia: rozmowy na temat zdrowia i higieny osobistej, 

wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 działania wychowawcze: praca na rzecz placówki (dbanie o czystość, przygotowanie 

dekoracji), nauka zasad zachowania się w różnych sytuacjach, organizowanie                          

i aktywizowanie wychowanków do udziału w konkursach i zawodach, organizowanie 

imprez okolicznościowych dla wychowanków, nauka współdziałania w grupie, 

 działania opiekuńcze, współpraca z rodziną dziecka, instytucjami je wspierającymi, 

prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych z rodzicami wychowanków, 

systematyczne dożywianie dzieci i młodzieży, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 

podczas zajęć. 

Na terenie Gminy Praszka działają organizacje, które są rozpoznawane przez 

społeczność, chwalone za skuteczność, a ich działalność uznawana jest za ważną. Wśród 

organizacji pozarządowych pozytywnie oceniane są m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Praszki, 
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Stowarzyszenie „Janko Muzykant”, Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „NEPSIS”, 

Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa”, Polski Związek 

Wędkarski, Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń", Polski Związek Harcerstwa Polskiego, 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół przy Zespole Placówek Specjalnych. 

 

5. Analiza SWOT 

 

  Metodologia pracy przyjęta przez koordynatora pracy nad Programem wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej zakładała uczestnictwo szerokiej i wyczerpującej 

reprezentacji podmiotów i organizacji z terenu gminy oraz z obszaru pracy z rodziną                          

i dzieckiem.  

Aby zaprojektować skuteczne cele i działania  na rzecz dziecka i rodziny, do pełnienia 

obrazu diagnostycznego gminy w tym zakresie, posłużono się analizą SWOT.   

Przeanalizowano  obecny potencjał gminy (mocne i słabe strony) oraz wskazano na 

zewnętrzne warunki i procesy, które wpływają lub mogą wpłynąć na funkcjonowanie gminy    

w analizowanym obszarze (szanse i zagrożenia). 

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, 



   Gminny Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2016 

 

32 

 zagrożenia – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację 

celów. 

MOCNE STRONY – S SŁABE STRONY – W 

-wykwalifikowana i stale udoskonalająca się 
kadra instytucji 

- rozwój nowych form opieki nad rodziną 

-silna oświata 

-profesjonalna i aktywna działalność GKRPA 

-aktywna działalność Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

-punkty konsultacyjno – terapeutyczne 

-profesjonalne i aktywne instytucje znające 
lokalne środowisko: szkoły, OPS 

-dobra współpraca między instytucjami 

-dostęp do specjalistów w szkołach 

-tradycyjna religijność rodzin 

-niska przestępczość 

-spadek ilości rozwodów w gminie 

- otwartość władz samorządowych na 
współpracę ze środowiskiem lokalnym 

- świetlice realizujące 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 

-rozwój nowych form opieki nad rodziną 

-realizacja zapisów prawnych dotycząca 
wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

-zjawisko alkoholizmu, narkomanii, 
przemocy w rodzinie 

-brak chęci pomocy i zaangażowania ze 
strony społeczeństwa 

-brak dostatecznej infrastruktury społecznej: 

mieszkań chronionych i socjalnych, żłobków 

-mała ilość środków finansowych na 
działanie 

-słaby dostęp do instytucji dla osób 
uzależnionych z terenu 

-mentalność społeczeństwa – stereotypy 
blokujące korzystanie z usług specjalistów 

-ograniczony dostęp do specjalistycznych 
usług medycznych dla dzieci i młodzieży 

-mała świadomość społeczna w zakresie 
wspierania rodziny 

-ubogi rynek pracy 

-ograniczona oferta rynku pracy 

-niskie dochody niezabezpieczające potrzeby 
rodziny i dzieci 

-wysoka stopa bezrobocia oraz niski poziom 
wynagrodzeń spowodowane trudną sytuacją 
gospodarczą 

- brak koordynatora programu wsparcia 
rodziny 

-spędzanie wolnego czasu przed 
telewizorem i komputerem 

-niewystarczająca liczba miejsc                                
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w przedszkolach 

-zbyt mała liczba dziennych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, świetlic, 
klubów itp. 

SZANSE – O ZAGROŻENIA – T 

-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 

- 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 

- realizacja zapisów prawnych dotyczących 
wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej 

-polityka państwa sprzyjająca zatrudnieniu                  
i tworzeniu rodzinnych form zatrudnienia 

 

-system wychowania bezstresowego, bez 
zasad i wymagań 

-osłabienie wartości rodzinnych, zachwianie 
relacji rodzic – dziecko 

-długie procedury, biurokracja w sądach 

-słaba komunikacja pomiędzy instytucjami 

-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 

-kryzys gospodarczy 

-brak stabilności rodzin wielodzietnych 

-ubożenie społeczeństwa i osłabienie się 
funkcji opiekuńczej rodziny 
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6. Cel główny i cele szczegółowe. 

 

Gmina Praszka zapewnia ochronę i pomoc rodzinom , dając im perspektywę dobrego 

życia i samorealizacji. W trosce o ich rozwój oraz w celu przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu gmina aktywnie wspiera rodziny w dążeniu do szczęścia, miłości i zrozumienia. 

Cel główny: 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, zagrożonych kryzysem. 

Cele szczegółowe: 

 Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

 Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 

 Podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz opiekuńczych 

rodziców, które umożliwiają wychowywanie w rodzinie naturalnej. 

 

Cel szczegółowy I: 

Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki 

Wspieranie rodzin                
o niskim statusie 
materialnym,                            
z niepełnosprawnością            
i z problemami 
długotrwałego 

- Udzielanie świadczeń pomocy 
społecznej rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialno 
– bytowej, której własnym 
staraniem nie są w stanie 
poprawić 

- Liczba korzystających                    
z pomocy w stosunku do 
liczby mieszkańców. 
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bezrobocia - Aktywizacja zawodowa rodzin           
z  problemem długotrwałego 
bezrobocia. 

 

- Liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP               
do uczestniczących                         
w szkoleniach. 

- Pomoc w dostępie dzieci do 
przedszkoli, współfinansowanie 
pobytu dzieci z rodzin 
potrzebujących wsparcia. 

- Liczba dzieci z rodzin 
wymagających wsparcia, 
korzystającej z edukacji 
przedszkolnej. 

- Pomoc w zapotrzebowaniu 
dzieci i młodzieży w artykuły 
szkolne i podręczniki. 

- Liczba przyznanych zasiłków 
celowych, stypendiów 
szkolnych, wyprawek 
szkolnych 

- Współfinansowanie wypoczynku 
dzieci i młodzieży z rodzin 
ubogich. 

- Liczba dzieci uczestniczących 
w zorganizowanym 
wypoczynku 

- Organizowanie pomocy dla osób 
niepełnosprawnych: placówki 
pobytu dziennego, szkolenia, 
umożliwienie udziału                             
w treningach kompetencji 
życiowych oraz umiejętności 
społecznych. 

- Liczba osób korzystających 
ze wsparcia w placówkach 
pobytu dziennego dla osób 
niepełnosprawnych; liczba 
takich placówek; liczba osób 
niepełnosprawnych 
uczestniczących                                
w szkoleniach, projektach; 
ilość osób niepełnosprawnych 
podejmujących zatrudnienie 

Zapobieganie 
niedostosowaniu 
społecznemu dzieci                   
i młodzieży 

- Wypracowanie standardów 
pracy z rodziną wieloproblemową  
przez instytucje i organizacje 
pracujące na rzecz dziecka                  
i rodziny. 

- Liczba wypracowanych 
standardów. 

- Prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych 

- Liczba dzieci uczestniczących 
w zajęciach 

Wzmacnianie 
potencjału 
rozwojowego rodzin 

- Inicjowanie programów 
służących rozwojowi rodziny 

- Ilość powadzonych 
programów i projektów na 
trenie Gminy Praszka 

- Ilość osób uczestniczących             
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w projektach 

- Organizowanie konsultacji                        
i poradnictwa specjalistycznego 

- Ilość osób korzystających          
z konsultacji i poradnictwa 
specjalistycznego. 

Zapewnienie pomocy 
w zakresie dożywiania. 

- Przyznanie świadczeń w formie 
dożywiania. 

- Ilość dzieci i osób dorosłych 
korzystających  z dożywiania. 

 

Cel szczegółowy II: 

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki 

Praca z rodziną,                       
w szczególności pomoc 
w opiece i wychowaniu 
dziecka 

- Praca socjalna - Liczba osób objętych 
wsparciem w formie pracy 
socjalnej 

- Działania profilaktyczne oraz 
interwencyjne w przypadkach, 
gdzie zagrożone jest bezpieczne 
funkcjonowanie rodziny, a w 
szczególności dzieci 

Liczba rodzin wspomaganych 
pracą asystenta rodziny; 
liczba rodzin objętych 
działaniami Zespołu 
Interdyscyplinarnego                    
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

- Prowadzenie specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego, 
treningów umiejętności 
wychowawczych –                                    
w szczególności dla rodzin 
zagrożonych uzależnieniami, 
doznających przemocy 

- Liczba rodzin / osób 
korzystających z poradnictwa 
oraz treningów 
terapeutycznych 

- Ustawiczne podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych 
pracowników socjalnych, 
pedagogów, psychologów 

- Liczba szkoleń, w których 
biorą udział specjaliści 
pracujący z dzieckiem                          
i rodziną 
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Cel szczegółowy III: 

 

Podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz opiekuńczych rodziców, 

które umożliwiają wychowywanie w rodzinie naturalnej 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki 

Wspieranie rodziców,        
podnoszenie ich 
kompetencji                     
i umiejętności 
wychowawczych                   
i opiekuńczych. 

- Systematyczna praca asystenta  
z rodzinami z problemem 
bezradności w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych, 
polegająca m.in. na diagnozie 
deficytów w zakresie pełnienia ról 
rodzicielskich, zaniedbań 
względem dzieci, sporządzania 
planów pracy z rodziną 

- Ilość rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych objętych 
wsparciem asystenta rodziny 

- Motywowanie do korzystania              
z poradnictwa specjalistycznego, 
do udziału w warsztatach dla 
rodziców doskonalących 
umiejętności wychowawcze 

- Ilość osób uczestniczących  
w spotkaniach i warsztatach 
organizowanych dla rodziców 

- Zapewnienie rodzinom 
przeżywającym trudności                      
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
– wychowawczych wsparcia ze 
strony asystenta rodziny, 
zwiększenie liczby rodzin objętych 
asystenturą rodzinną 

- Ilość rodzin, które osiągnęły 
poprawę w funkcjonowaniu, 
w tym ilość rodzin, które 
zakończyły pozytywnie 
współpracę z asystentem 

 

7. Realizatorzy i partnerzy programu. 

Realizacja Programu odbywać się będzie na zasadach współdziałania w koalicji                      

z partnerami i interesariuszami programu: jednostkami administracji rządowej                                      

i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i osobami 

specjalizującymi w działaniach na rzez dziecka i rodziny. 
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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, 

 Straż Miejska w Praszce, 

 Zakłady Opieki Zdrowotnej, 

 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Organizacje pozarządowe,  

 Instytucje związane z kulturą, sportem, 

 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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8. Źródła finansowania 

 

Źródłem finansowania Gminnego Programu wspierania rodziny  na lata 2014 – 2016 

są środki własne gminy przewidziane w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce na 

realizację zadań oraz środki własne instytucji realizujących działania związane z profilaktyką                       

i opieką nad rodziną i dzieckiem. 

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. 

Istotnym elementem finansowania programu jest możliwość pozyskiwania 

dodatkowych środków zewnętrznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z dotacji 

budżetu państwa oraz grantów z innych źródeł. 

Z uwagi na długofalowość realizacji Programu oraz ilość jednostek i organizacji 

realizujących Program, środki finansowe na realizację zadań będą uwzględnione w rocznych 

planach finansowych poszczególnych jednostek.  

Jednostki i organizacje uczestniczące w realizacji programu będą aplikować o środki 

zewnętrzne na realizację właściwych sobie zadań określonych w niniejszym Programie. 

 

9. Monitoring i wdrażanie. 

 

Monitoring i ewaluacja programów strategicznych polegają na systematycznej ocenie 

realizowanych zadań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian 

społecznych, które mogą pojawić się poprzez, np. zmianę regulacji prawnych, powstanie 

nowych problemów społecznych. Ewaluacja jest procedurą z natury normatywną, gdyż           

z jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej zaś w jej wyniku mogą 

pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jej podstawowym celem 
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jest dostarczenie podmiotom realizującym politykę społeczną w gminie wiedzy potrzebnej 

przy podejmowaniu decyzji. 

Program wspierania rodziny jest dokumentem otwartym i może podlegać okresowej 

weryfikacji i modyfikacji.  

Będzie realizowany przy współpracy z instytucjami samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problemami rodziny. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawianie 

potrzeb związanych z realizacją zadań przedkładane będzie przez Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Praszce Radzie Miejskiej w terminie do dnia 31 marca każdego roku 

następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

 

10. Zakładane rezultaty. 

 Poprawa sprawności funkcjonowania instytucji działających na rzecz dziecka                      

i rodziny.  

 Usprawnienie działań placówek oświatowych na rzecz wsparcia dziecka. 

 Zacieśnianie współpracy pomiędzy instytucjami, placówkami i służbami społecznymi 

w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz dobra dziecka i rodziny, co 

pozwoli na efektywne rozwiązywanie problemów społecznych.  

 Rozwinięcie poradnictwa zapobiegającego rozwojowi uzależnień wśród 

mieszkańców. 

 Skuteczniejsze wspieranie rodzin dysfunkcyjnych poprzez zatrudnienie asystenta 

rodziny oraz pomoc finansową i poradnictwo specjalistyczne. 

 Przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. 

 Stworzenie możliwości powrotu dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej do 

rodziny biologicznej. 
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 Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat problematyki dziecka                      

i rodziny. 

 Prowadzenie przez rodziny zdrowego i aktywnego stylu życia. 

 Rozwój inicjatyw środowiskowych w kierunku działań na rzecz rodziny. 

 Wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako naturalnego środowiska. 

 Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny i dziecka. 

 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania 

powstawaniu sytuacji kryzysowych. 

 

Zakończenie 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny jest integralną częścią strategii gminy Praszka    

i zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia rodzin i dzieci. Wskazane do 

realizacji celów zadania do realizacji celów zawierają przede wszystkim działania 

profilaktyczne i wspierające. Należy podkreślić, że wspierając rodzinę przyczyniamy się do 

rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności. 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.  

W procesie tworzenia Programu ujęte cele i kierunki działania zostały oparte                    

o zasady rozwoju społecznego. Obok zaplanowanych działań bieżących (zmierzających do 

zaspokojenia aktualnych potrzeb rodziny oraz rozwiązania w nich istniejących problemów), 

zostały uwzględnione działania długofalowe zmierzające do rozwoju pieczy zastępczej, które 

uwzględniają między innymi: wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia rodzin,  
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wsparcie dla istniejących inicjatyw prospołecznych obszaru, tworzenie nowych 

inicjatyw prospołecznych wspierających dziecko i rodzinę, tworzenie działań o szerokim 

zasięgu oraz   o długotrwałych efektach, a także działania profilaktyczne.  

Stosowanie powyższych zasad pozwoliło na skonstruowanie celowych                             

i kompleksowych rozwiązań wspierania rodziny i budowania systemu pieczy zastępczej 

zawartych w ww. Programie. 

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. 

 


