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SPRAWOZDANIE                                                                                                                                                

Z REALIZACJI ZADAŃ 

Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU                                                                                              

WSPIERANIA RODZINY za  2017 r. 

 

 

W 2017 r. w  zakresie wspierania rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, na 250 rodzin 

pomocą objął  42 rodziny z dziećmi.  W miarę występujących potrzeb rodzinom udzielana jest pomoc 

w formie posiłków w szkole dla dzieci, stypendiów, świadczeń rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego ( program 500+), różnych form świadczeń pomocy społecznej, wsparcia asystenta 

rodziny oraz pracy socjalnej. 

Pomocą w formie dożywiania zostało objętych 34 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki ( w tym 7 dzieci 

korzystało z posiłków w przedszkolach) oraz 70 uczniów do czasu ukończenia szkół 

ponadgimnazjalnych ( w tym 36 korzystało z posiłków w szkołach).  

Natomiast pomocą w formie stypendiów zostało objętych 40 uczniów. 

Rodziny dotknięte ubóstwem otrzymują pomoc w formie dostępnych rodzajów świadczeń pieniężnych 

i w naturze. Ubóstwo często prowadzi do zachowań dewiacyjnych  w rodzinie, skłonności do nałogów, 

marginalizacji, obniżenia poziomu potrzeb bytowych i całokształtu bytowania oraz nieradzenia sobie w 

wypełnianiu  ról opiekuńczo – wychowawczych. Złe funkcjonowanie rodziny jest częstym powodem 

zaniedbania przez dzieci nauki, ich niskiej samooceny i demoralizacji. Rodziny te wymagają zarówno 

wsparcia socjalnego jak i specjalistycznego.   

Jak wynika z informacji uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Interwencji  Kryzysowej                      

w Prudniku w 2017r. udzielono porad 110 osobom z terenu gminy Biała znajdującym się w kryzysie: 

-  19 porad prawnych,  

-  28 porad z zakresu przemocy w rodzinie,   

- 21 porady z zakresu uzależnień,            

- 28 porad  z zakresu rodzicielstwa i opieki nad dziećmi  

             - 39 z porad socjalnych  

             -  46  z pomocy socjalnej   

W/g informacji Sądu Rejonowego 12 rodzin objętych jest opieką kuratora w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych.  

Z powodu nadużywania alkoholu przez członków rodziny  pomocą społeczną objętych było                       

12 rodzin. 

W zakresie działań ochrony rodziny gmina Biała podejmuje również działania dotyczące 

przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.  

Zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest koordynacja                                          

i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy oraz udzielanie pomocy osobom                             

i rodzinom dotkniętym przemocą.  

 W 2017 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 61 spotkań grup roboczych celem wypracowania 

odpowiedniego i wszechstronnego wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. W zakresie 

przemocy do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 Niebieskich Kart.  

W ramach systemu pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe jest 

zatrudniony psycholog. Psycholog udzielał konsultacji w zakresie uzależnień, problemów rodzinnych                      

i wychowawczych, przemocy, relacji  interpersonalnych oraz w sytuacjach kryzysowych. W zakresie 

systemu pomocy rodzinie, z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Prudniku zostało 

zawarte porozumienie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 
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zachowań „Razem bezpieczniej”, którego celem jest współpraca w zakresie działań związanych                             

z udzielaniem szeroko rozumianej pomocy osobom dotkniętym przemocą.  

W szkołach prowadzone są działania mające na celu opiekę i dobre wychowanie dzieci,             rozwijanie 

dobrych postaw prospołecznych  poprzez pogadanki, gazetki szkolne, lekcje i zajęcia na temat: 

       - zapobiegania przemocy i zachowań agresywnych poprzez przekazywanie wiedzy nt. postaw 

agresywnych, uległych, asertywnych, altruistycznych, 

       - profilaktyki uzależnień i innych zagrożeń cywilizacyjnych, poprzez prowadzenie programów, 

       -  świadomego, umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu, telewizji, telefonu, 

internetu, 

       - kształtowania właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych, 

       - odpowiedzialności za zdrowie fizyczne i psychiczne, 

       - bezpieczeństwa w szkole i   poza nią, 

       -   podejmowanie działań mających na celu integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

       -   opieka nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

 Rodziny wspiera się również przyznając stypendia socjalne  dla uczniów z rodzin                                                         

o najniższych dochodach. Rodziny skorzystały także z pomocy w formie zakupu podręczników tzw. 

wyprawka szkolna .  

W zakresie działań podejmowanych przez przedszkola jest diagnozowanie, monitoring oraz 

wsparcie wychowawcze. W placówkach prowadzone są indywidualne rozmowy z rodzicami i dziećmi. 

Dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej zapewniona jest opieka w zakresie dożywiania ze 

strony OPS. Informacje o możliwości korzystania dopłat do dożywiania rodzice otrzymują  na 

zebraniach ogólnych z początkiem każdego roku szkolnego. 

Gminna baza sportowa /głównie sale gimnastyczne placówek oświatowych oraz pomieszczenia GOK 

jest wykorzystywana  w celach aktywności ruchowej i rekreacyjnej.  

W zakresie wspierania rodziny  Uchwałą Nr XXIX.327.2014 z dnia 12 marca 2014r Rady 

Miejskiej   w Białej  gmina przystąpiła do programu Opolska Karta Rodziny i Seniora.  Karta jest 

narzędziem  wspierającym rodziny. Wydawana jest bezpłatnie i uprawnia posiadacza karty do 

korzystania   z oferowanych zniżek. Osobami uprawnionymi do otrzymania karty są osoby i rodziny 

wychowujące  co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli                            

dziecko kontynuuje naukę  lub wychowujące  jedno dziecko niepełnosprawne bez                              

ograniczeń    wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym                    

stopniu niepełnosprawności lub osoby które ukończyły  65 lat .                                                                                                                                 

Współpraca ta jest bardzo dobra i polega na błyskawicznej wymianie informacji, konsultacjach, 

udzielaniu bezpośredniej pomocy rodzinom oraz dokonywaniu wspólnej interwencji. 

Reasumując powyższe, podejmowane działania wpisują się w zakres celów i zadań wyznaczonych                 

w Gminnym Programie Wspierania Rodziny.               

 
 

 

Biała dn. 08. 03.2018 r. 

 

 


