
UCHWAŁA NR LXIII/302/2014
RADY GMINY GRĘBOCICE

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny Gminy Grębocice na lata 2014- 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zmianami/, art. 17 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U z 2013r., 
poz. 182 ze zmianami/, art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej ( Dz.U. z 2013 poz. 135 ze zmianami) Rada Gminy Grębocice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Program wspierania rodziny Gminy Grębocice na lata 2014 – 2016 w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Grębocice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kuzara
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WPROWADZENIE 

 

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem 

rozwoju i zaspokajania potrzeb swoich członków. Przede wszystkim warunkuje prawidłowy 

rozwój biologiczny i psychospołeczny dziecka, jest pierwszą instytucją wychowawczą, 

w której przebiega proces jego socjalizacji, kształtowanie osobowości oraz przygotowanie do 

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

stosunków społecznych, na których podłożu dziecko przyswaja sobie określone wartości 

i wzory osobowe. 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja wszystkie potrzeby dziecka w sferze 

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

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

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

śmierć rodziców, sieroctwo społeczne, narkomania, przestępczość, próby samobójcze, 

ubóstwo i bezrobocie, brak właściwej opieki rodzicielskiej i nieporadność życiowa oraz 

nieprzystosowanie społeczne), które czynią je dysfunkcjonalnymi, czyli takimi, które nie 

potrafią sprostać swoim obowiązkom, m.in. względem dzieci, oraz pomyślnie rozwiązywać 

swoich problemów i sytuacji kryzysowych. 

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

samym wymaga stałego monitorowania i świadczenia komplementarnego wsparcia ze strony 

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

pedagogów szkolnych, opiekunów placówek wsparcia dziennego, pracowników ochrony 

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

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

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

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

– powinien być nastawiony na pomoc w rozwiązywaniu życiowych jej problemów oraz 

przywróceniu prawidłowego funkcjonowania, a gdy już nastąpi rozkład więzi rodzinnych 

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

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

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

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ma przygotowanie 

programowych podstaw jego funkcjonowania. Na szczeblu gminnym taką rolę pełnią 

programy wspierania rodziny, w ramach których planowane są zadania służące wzmocnieniu 

bądź przywróceniu zdolności rodzin do wypełniania przypisanym im funkcji głównie poprzez 

wczesną profilaktykę i interwencję. 

Niniejszy program został przygotowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Grębocicach. Składa się z kilku części. W pierwszej zostały przedstawione podstawy prawne 

tworzenia programu. 

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

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

pozyskane od podmiotów działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem działania jej 

mieszkańców, analizę ankiet skierowanych do przedstawicieli funkcjonujących w gminie 

placówek oświatowych oraz mieszkańców gminy, w tym reprezentantów samorządu 

lokalnego, a także wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego 

systemu wspierania rodziny (analiza SWOT) oraz identyfikację instytucji i organizacji 

pozarządowych działających na rzecz rodziny i dziecka w gminie. 

Czwarta część programu, obejmująca przygotowany w formie zestawień 

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

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

Piąta i szósta część programu zawierają informacje na temat sposobu finansowania 

dokumentu oraz prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu 

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

 

Obowiązek opracowania Programu Wspierania Rodziny Gminy Grębocice na lata 

2014-2016 wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.), który w ramach zadań 

własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów 

wspierania rodziny”. 

Program pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Grębocice na lata 2014-2020 i umożliwia aplikowanie o dodatkowe środki finansowe 

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

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

zastępczej. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 

 

Gmina Grębocice położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego. 

Obejmuje obszar 122 km2. Graniczy od północy z gminami Głogów i Pęcław, od wschodu 

z gminą Rudna, od południowego zachodu z gminą Polkowice oraz od zachodu z gminą 

Jerzmanowa. Obszar gminy pod względem ukształtowania terenu dzieli się (według 

Kondrackiego) na część płaską, nizinną, tj. mezoregion Pradoliny Głogowskiej oraz część 

pagórkowatą (wzgórza), tj. mezoregion Wzgórza Dalkowskie. Na terenie gminy znajduje się 

21 miejscowości w tym 17 sołectw: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Grodziszcze, 

Krzydłowice, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Proszyce, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, 

Szymocin, Trzęsów, Wilczyn, Żabice i 3 osady: Czerńczyce, Świnino i Proszówek oraz 

przysiółek Bieńków.  

Gmina leży w dorzeczu Odry (rzeka przepływa w odległości 12 km od Grębocic), 

w mezoregionie Pradolina Głogowska i mezoregionie Wzgórza Dalkowskie. Od północy 

graniczy z gminami Głogów i Pęcław, od wschodu z gminą Rudna, od południowego zachodu 

z gminą Polkowice, a od zachodu z gminą Jerzmanowa. 

Na koniec 2013 roku gmina Grębocice liczyła 5.361 mieszkańców, w tym 2.665 kobiet. 

W ostatnich latach widoczny jest, mimo zwiększającej się liczby ludności gminy, 
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systematyczny wzrost liczby osób starszych, co świadczy o postępującym procesie starzenia 

się społeczności lokalnej. 

Gmina Grębocice jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. W strukturze użytków 

przeważają użytki rolne, lasy i zadrzewienia. 

W gminie funkcjonuje ponad 250 podmiotów gospodarczych. Na koniec 2013 roku 

działalność gospodarcza była przede wszystkim prowadzona w postaci handlu hurtowego 

i detalicznego oraz usług w zakresie napraw oraz budownictwa. 

Szansą na rozwój gospodarczy gminy jest turystyka, w tym agroturystyka. Do miejsc 

zasługujących na szczególną uwagę należą Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Grodowiec”, 

oraz rezerwat przyrody „Uroczysko Obiszów”, a także liczne na terenie gminy zabytki 

architektoniczne. Nie bez znaczenia jest również położenie południowo-zachodniej części 

gminy na obrzeżu obszaru górniczego kopalń „Rudna” i „Sieroszowice”, Głogów Głęboki 

Przemysłowy GG-1; większość tego terenu leży na złożu rud miedzi. 

Od kilku lat zmniejsza się w gminie poziom bezrobocia. Na koniec 2013 roku udział 

osób pozostających bez pracy w ogóle jej mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 8%). 

Wśród bezrobotnych największe grupy stanowią osoby młode, które nie podjęły jeszcze 

pracy bądź posiadają niewielkie doświadczenie zawodowe, a także osoby pozostające bez 

pracy długotrwale. 

W ostatnich latach zwiększa się liczba mieszkań w gminie, podobnie jak liczba 

mieszkań będących w jej zasobach. Większość mieszkań wyposażona jest w instalacje 

techniczno-sanitarne w postaci wodociągu, ustępu spłukiwanego, łazienki i centralnego 

ogrzewania. Nieco gorzej wygląda dostępność gazu sieciowego. 

Gmina Grębocice posiada sieć placówek oświatowych, na którą składają się: 

przedszkole posiadające 3 oddziały przedszkolne, 2 szkoły podstawowe i gimnazjum. 

W gminie funkcjonują również podmioty prowadzące działalność kulturalną. Wśród nich 

wiodącą rolę odgrywa Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach. 

Gmina dysponuje bazą sportowo-rekreacyjną obejmującą 11 obiektów, w tym halę 

sportową. Podmiotami, które zaspokajającą potrzeby rekreacyjno-sportowe jej mieszkańców 

są działające na terenie gminy organizacje pozarządowe, w tym kluby i zespoły sportowe. 

W gminie funkcjonują 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej które oferują 

podstawową opiekę medyczną i usługi stomatologiczne, oraz działa 1 apteka. 
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Główną instytucją realizującą w gminie zadania pomocy społecznej jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach, a nad bezpieczeństwem publicznym 

mieszkańców czuwa mający siedzibę w tej miejscowości Rewir Dzielnicowych.  

Sektor pozarządowy funkcjonujący w gminie obejmuje ponad 20 organizacji 

pozarządowych. 

 

III. DIAGNOZA SYTUACJI RODZINY I DZIECKA W GMINIE 

 

1. DZIECKO I MŁODZIEŻ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I RODZINNYM 

 

Diagnoza sytuacji dziecka i młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym została 

dokonana na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w funkcjonujących w gminie 

placówkach oświatowych. Badania te umożliwiły identyfikację występujących problemów 

i przyczyn negatywnych zachowań, pozyskanie informacji na temat posiadanych przez 

placówki zasobów, oferty zajęć dodatkowych, podejmowanych działań profilaktycznych 

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

a także określenie potrzeb dzieci i młodzieży oraz możliwości ich zaspokojenia. 

Do analizy przedłożono w sumie 3 ankiety wypełnione przez dyrektorów lub 

pedagogów z następujących placówek: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego 

w Grębocicach (ul. Szkolna 2), Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy 

(Rzeczyca 1) oraz Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Grębocicach (ul. Szkolna 4). 

Posiadane zasoby oraz oferta zajęć dodatkowych 

Wszystkie badane placówki dają możliwość skorzystania ze wsparcia pedagoga 

i pielęgniarki, posiadają sprzęt audiowizualny, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, w której 

prowadzą dożywianie uczniów, salę gimnastyczną, boisko szkolne i pracownię komputerową 

z dostępem do Internetu. Pomoc logopedy zapewniają obie szkoły podstawowe, natomiast 

gimnazjum umożliwia skorzystanie z usług doradcy zawodowego. W żadnej placówce nie 

funkcjonują natomiast klasy integracyjne. Dane szczegółowe na temat zasobów 

poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 1. Zasoby ankietowanych placówek oświatowych 

 

zasoby placówek SP
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R
ze

cz
yc

a 

G
im

n
az

ju
m

 
G

rę
b

o
ci

ce
 

o
gó

łe
m

 

dostęp do pedagoga    3 

dostęp do pielęgniarki    3 

dostęp do logopedy    2 

dostęp do doradcy zawodowego    1 

prowadzenie dożywiania    3 

sprzęt audiowizualny    3 

biblioteka szkolna    3 

świetlica szkolna    3 

stołówka    3 

sala gimnastyczna    3 

boisko szkolne    3 

pracownia komputerowa z Internetem    3 

klasy integracyjne    0 

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

 

Badane placówki proponują uczniom zajęcia dodatkowe, w tym kierowane do osób 

mających specjalne potrzeby edukacyjne. Najczęściej są to: różnorodne przedmiotowe koła 

zainteresowań, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, wspomagające rozwój dziecka, 

terapia pedagogiczna, grupa wsparcia w świetlicy oraz indywidualne zajęcia usprawniająco-

ruchowe. 

Problemy dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz przyczyny negatywnych zachowań 

W opinii przedstawicieli ankietowanych placówek dzieci, młodzież i ich rodziny, 

najczęściej zmagają się z problemami, u podstaw których leżą prowadzące do niewydolności 

opiekuńczo-wychowawczej nieodpowiednie umiejętności wychowawcze rodziców oraz 

negatywny wpływ grupy rówieśniczej. Wśród nich niepokojącymi zjawiskami są agresja 
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i przemoc, problemy natury emocjonalnej oraz nieprzestrzeganie przyjętych norm i zasad 

postępowania. 

Wśród najczęstszych przyczyn negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży 

badani wskazywali brak odpowiednich wzorców w rodzinie i panującą w niej sytuację oraz 

okres dojrzewania. 

Podejmowane działania profilaktyczne i wychowawcze 

W ankietowanych placówkach podejmowane są różnorodne działania profilaktyczne 

i wychowawcze. Przybierają one formę realizowanych programów profilaktycznych 

i wychowawczych (np. „Bezpieczna szkoła”, „Potrafię być sobą”, „Dziękuję, ja się nie truję”, 

„Żyję zdrowo na sportowo”, „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia”, „Dopalacze wypalą 

Cię od środka”, „Przemoc to niemoc”), organizowanych warsztatów (np. „Profilaktyka 

uzależnień”), egzekwowania przestrzegania przyjętego Regulaminu Zachowania Ucznia oraz 

działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Ucznia. 

Współpraca z rodzicami oraz z innymi instytucjami i organizacjami 

Badane placówki podejmują współpracę z rodzicami uczniów. Najczęściej w jej 

ramach odbywają się zebrania, spotkania indywidualne, spotkania ze specjalistami 

(np. pedagogiem szkolnym, psychologiem i specjalistą ds. uzależnień), prowadzona jest 

pedagogizacja rodziców, a w jej ramach świadczone jest poradnictwo, organizowane są 

konsultacje, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne. Wydawane są także 

broszury, gazetki czy biuletyny wychowawcze. 

Ankietowane placówki współpracują również z innymi instytucjami i organizacjami 

wspierającymi dzieci, młodzież i ich rodziny. Zazwyczaj są to: działające w Grębocicach  

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, funkcjonujące w Polkowicach – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Sąd Rejonowy w Głogowie – Wydział Rodzinny 
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i Nieletnich i kuratorzy sądowi, a także organizacje pozarządowe, w tym Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie. 

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

w Polkowicach, która obok Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego wchodzi 

w skład Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego. Celem działalności Poradni jest świadczenie specjalistycznej pomocy 

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

wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny 

oraz świadczenie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom 

udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i innych 

placówkach. 

W roku szkolnym 2012/2013 pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych zostało 

73 dzieci i młodzieży z gminy Grębocice, w tym 15 dzieci uczęszczających do przedszkola 

i oddziałów przedszkolnych, 51 uczniów szkół podstawowych oraz 7 uczniów gimnazjum. 

Opinie psychologiczno-pedagogiczne wydano 13 dzieciom w wieku przedszkolnym oraz 

odpowiednio 41 i 4 uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania wydano 9 uczniom szkół podstawowych 

i 3 uczniom gimnazjum, a terapią indywidualną na terenie Poradni objęto 2 dzieci w wieku 

przedszkolnym (jedno dziecko terapią psychologiczną, a drugie terapią logopedyczną) oraz 

1 ucznia szkoły podstawowej (objęto go terapią logopedyczną). 

Istotne znaczenie ma również współpraca placówek oświatowych z kuratorami 

sądowymi. Według danych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujących Orzeczenia 

w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, na koniec stycznia 

2014 roku na terenie gminy sprawowanych było 20 nadzorów, pod którymi pozostawało 

36 małoletnich i nieletnich dzieci oraz 19 osób dorosłych. 

Potrzeby dzieci i młodzieży oraz możliwości ich zaspokojenia 

Za najważniejszą potrzebę dzieci i młodzieży w gminie przedstawiciele ankietowanych 

placówek uznali zwiększenie dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
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w tym do umożliwiających rozwijanie uzdolnień i zainteresowań różnego rodzaju zajęć 

z instruktorem w świetlicach wiejskich, a także do placówek kulturalnych: kina, teatru, 

muzeum. 

W celu zaspokojenia ww. potrzeb, badane placówki, korzystając z posiadanych 

zasobów, realizują wyznaczone im przez gminę zadania. 

 

2. RODZINA I DZIECKO W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

W ramach diagnozy sytuacji rodziny i dziecka w gminie przeprowadzono również 

badania ankietowe wśród mieszkańców gminy, w tym reprezentantów samorządu lokalnego 

– Wójta Gminy, radnych, sołtysów, mieszkańców gminy, pracowników Urzędu Gminy, 

członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli jednostek 

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

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

pozarządowych i kościoła.  

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

występujących na jej terenie problemów społecznych oraz poznaniu istotnych z punktu 

widzenia niniejszego Programu opinii na temat przyczyn bezradności opiekuńczo-

wychowawczej oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, negatywnych zjawisk 

społecznych wśród dzieci i młodzieży, ich przyczyn, a także propozycji działań, jakie 

należałoby podjąć w celu zmniejszenia natężenia tych problemów oraz zminimalizowania ich 

skutków. 

Do analizy przedłożono w sumie 71 wypełnionych anonimowo ankiet. Odpowiedzi na 

pytanie o warunki życia w gminie przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 1. Warunki życia w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Analizując warunki życia w gminie, przedstawiciele środowiska lokalnego najlepiej 

ocenili dostępność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (łącznie po 98,6% ocen dobrych 

i bardzo dobrych) oraz wychowania przedszkolnego (w sumie 97,1% ocen dobrych i bardzo 

dobrych) oraz szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (łącznie 90,7% ocen dobrych 

i bardzo dobrych). Z wysoką oceną spotkała się także dostępność kultury i rekreacji (w sumie 

80,9% ocen dobrych i bardzo dobrych), sieci gazowej (w sumie 81,2% ocen dobrych i bardzo 

dobrych) oraz sportu i rekreacji (łącznie 80,3% ocen dobrych i bardzo dobrych). 

Najgorzej ankietowani ocenili natomiast lokalny rynek pracy (łącznie 25,7% ocen 

złych i bardzo złych), dostępność szkolnictwa ponadgimnazjalnego (w sumie 19,5% ocen 
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złych i bardzo złych), opieki zdrowotnej (łącznie 15,5% ocen złych i bardzo złych), a także 

sytuację na rynku mieszkaniowym (w sumie 15,1% ocen złych i bardzo złych). 

Kolejny wykres przedstawia odpowiedzi badanych na pytanie o problemy, które 

najczęściej dotykają mieszkańców gminy. 

 

Wykres 2. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców gminy 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców gminy, respondenci zaliczyli 

bezrobocie (23,2%) i alkoholizm (22,2%), a następnie ubóstwo (11,9%), bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

zaniedbanie dzieci (9,2%) oraz rozpad więzi rodzinnych, samotne wychowywanie dzieci 

(7,6%). 

Na poniższych wykresach przedstawiono odpowiedzi respondentów na temat 

przyczyn bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego oraz wskazane przez nich działania, które przyniosłyby największą skuteczność 

w zapobieganiu i rozwiązywaniu tego problemu. 
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Wykres 3. Przyczyny bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
w gminie 

Wykres 4. Jakie działania poprawiłyby sytuację 
rodzin niewydolnych wychowawczo w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

W opinii odpowiednio 29,4 i 22,4% badanych głównymi przyczynami bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego 

w gminie są uzależnienia oraz niski poziom umiejętności wychowawczych. Zdaniem 17,6% 

respondentów duży wpływ na występowanie tego problemu ma również ubóstwo. 

Wśród działań, których podjęcie mogłoby poprawić sytuację rodzin niewydolnych 

wychowawczo, ankietowani najczęściej wskazywali udzielenie wsparcia w poszukiwaniu 

zatrudnienia (24,5%), a następnie zapewnienie pomocy asystenta rodziny (15,4%), pracę 
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socjalną (12,8%) oraz edukację rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich 

(11,2%). 

Następne wykresy prezentują opinie respondentów na temat negatywnych zjawisk 

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

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

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

 

Wykres 5. Negatywne zjawiska społeczne, na które narażone są dzieci i młodzież w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Według ankietowanych, do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej 

narażone są dzieci i młodzież z gminy, należą sięganie po substancje uzależniające, np. 

alkohol, narkotyki, dopalacze (26,4%) i zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców 

(24,7%). Niepokojącymi problemami są również uzależnienie od sieci Internet (18,1%), 

agresja i przemoc (12,6%) oraz przestępczość, wandalizm i chuligaństwo (12,1%). 
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Wykres 6. Problemy występujące w rodzinie, 
które są najczęstszymi przyczynami 
negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci 
i młodzieży z gminy 

Wykres 7. Problemy występujące 
w środowisku lokalnym, które są najczęstszymi 
przyczynami negatywnych zjawisk społecznych 
wśród dzieci i młodzieży z gminy 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Identyfikując problemy występujące w rodzinie, które są najczęstszymi przyczynami 

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

brak pozytywnych wzorców i autorytetów (25,9%), alkoholizm rodziców (22,2%), niski 

poziom umiejętności wychowawczych (17,5%), a także niski status materialny rodzin (15,9%). 
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Szukając z kolei przyczyn negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży 

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

brak miejsc spotkań, np. klubów młodzieżowych (26,8%), brak perspektyw po zakończeniu 

edukacji (24,8%), a ponadto na nieodpowiedni dostęp do placówek wsparcia dziennego, 

np. świetlic (17%), a także brak odpowiedniego nadzoru ze strony służb społecznych i policji 

(15%). 

 

Wykres 8. Działania mogące być odpowiedzią na problemy, z którymi zmagają się dzieci i młodzież 
w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

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

się dzieci i młodzież w gminie ankietowani podkreślili przede wszystkim potrzebę 

organizowania miejsc spotkań (16,8%), wpływania na dostosowanie kierunków kształcenia 

do potrzeb lokalnego rynku pracy (14,5%) oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych dzieci 

z rodzin ubogich (dożywianie, wyposażenie w podręczniki i pomoce szkolne, organizacja 

wypoczynku; 10,1%). 
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3. POMOC I WSPARCIE RODZINY I DZIECKA 

 

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

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Grębocicach. Prowadząc działalność w tym zakresie opiera się on na swoim statucie oraz 

realizuje zadania wynikające z takich aktów prawnych, jak: ustawa o pomocy społecznej, 

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

ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa prawo zamówień publicznych oraz ustawa 

o finansach publicznych. 

W latach 2011-2012 liczba osób w rodzinach, którym udzielono pomocy i wsparcia 

w gminie, była niższa w porównaniu z rokiem 2010 (637 w 2010 r., po 583 w latach 2011-

2012), natomiast liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie, ulegała wahaniom 

(637 w 2010 r., 569 w 2011 r., 573 w 2012 r.).  

W analizowanym okresie udział osób w rodzinach, którym udzielono pomocy 

i wsparcia w gminie, w ogóle mieszkańców gminy zmniejszał się z roku na rok, wynosząc: 

w 2010 roku 12%, w 2011 roku 11%, a w 2012 roku 10,9%. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 9. Korzystający z pomocy społecznej 
w gminie w latach 2010-2012 

Wykres 10. Struktura wiekowa korzystających 
z pomocy społecznej w gminie w latach 2010-
2012 

 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach. 

 

W strukturze wiekowej odbiorców pomocy społecznej w gminie największą grupę 

stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. Nieznacznie mniejsze grono tworzyły dzieci 

i młodzież do lat 17. Kierowane bezpośrednio do osób w wieku przedprodukcyjnym wsparcie 

miało postać posiłku świadczonego w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. Celem tego Programu jest ograniczenie zjawiska 

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

sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem 

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

w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. 

Biorąc pod uwagę strukturę rodzin korzystających ze wsparcia GOPS-u, najliczniejsze 

grupy w latach 2010-2012 stanowiły osoby samotne oraz rodziny cztero- i pięcioosobowe. 

Wśród rodzin z dziećmi i rodzin niepełnych dominowały rodziny z 1, 2 i 3 dzieci, a wśród 

rodzin emerytów i rencistów rodziny czteroosobowe i większe. Dane szczegółowe na ten 

temat przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 2. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w gminie w latach 2010-2012 
 

typy rodzin 
liczba rodzin 

liczba osób  
w rodzinach 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

rodziny ogółem 174 167 174 637 569 575 

o
 li

cz
b

ie
 o

só
b

: 1 41 43 48 41 43 48 

2 24 23 18 48 46 36 

3 18 23 25 54 69 75 

4 26 28 34 104 112 136 

5 35 27 28 175 135 140 

6 i więcej 30 23 21 215 164 140 

w tym: rodziny z dziećmi ogółem 55 100 96 282 467 451 

o
 li

cz
b

ie
 d

zi
ec

i: 

1 10 35 27 37 117 97 

2 19 23 30 77 105 129 

3 16 31 27 87 157 133 

4 4 8 10 24 52 66 

5 4 2 1 29 16 7 

6 1 0 0 9 0 0 

7 i więcej 1 1 1 19 20 19 

rodziny niepełne ogółem 26 22 22 101 76 76 

o
 li

cz
b

ie
 

d
zi

ec
i: 

1 10 11 8 25 29 22 

2 5 1 8 21 3 27 

3 9 10 6 43 44 27 

4 i więcej 2 0 0 12 0 0 

rodziny emerytów i rencistów ogółem 29 16 27 69 51 93 

o
 li

cz
b

ie
 

o
só

b
: 

1 11 3 5 11 3 5 

2 7 5 4 14 10 8 

3 5 2 5 15 6 15 

4 i więcej 6 6 13 29 32 65 
 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach. 

 

Wśród mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia GOPS-u w latach 2010-2012 

najliczniejsze grupy stanowiły rodziny dotknięte brakiem zatrudnienia oraz ubóstwem. Dość 

liczne grono stanowiły również osoby z potrzebą ochrony macierzyństwa, głównie 

ze względu na wielodzietność, oraz zmagające się z bezradnością w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także niepełnosprawnością. 

Potwierdzają to przedstawione na poniższym wykresie dane dotyczące powodów udzielania 

pomocy społecznej w gminie. 
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Wykres 11. Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012 (liczba osób 
w rodzinach) 

 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach. 

 

W latach 2010-2012 głównymi powodami udzielania pomocy społecznej w gminie 

były bezrobocie i ubóstwo. Liczba osób w rodzinach objętych wsparciem GOPS-u z tych 

powodów ulegała wahaniom (bezrobocie: 416 w 2010 r., 390 w 2011 r., 403 w 2012 r.; 

ubóstwo: 376 w 2010 r., 341 w 2011 r., 371 w 2012 r.). 

Ważne powody przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej stanowiły 

także potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rzadziej długotrwała lub 

ciężka choroba. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zmniejszającą się z roku na rok liczbę osób 

w rodzinach korzystających ze wsparcia GOPS-u z powodu niepełnosprawności oraz 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, a także znaczny wzrost w 2012 roku liczby beneficjentów 

objętych pomocą społeczną z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Udzielane przez GOPS świadczenia pomocy społecznej miały charakter pieniężny, 

niepieniężny i usługowy. Dane szczegółowe w tym zakresie za lata 2010-2012 przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela 3. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w gminie przez GOPS w latach 2010-
2012 
 

formy świadczeń 
liczba osób liczba świadczeń 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

p
ie

n
ię

żn
e

 

zasiłek stały 13 13 14 146 117 122 

zasiłek okresowy 65 72 73 368 345 402 

zasiłek celowy 158 160 149 X X X 

n
ie

p
ie

n
ię

żn
e 

posiłek 120 104 104 15.351 13.016 12.547 

schronienie 0 0 0 0 0 0 

ubranie 0 0 0 0 0 0 

sprawienie pogrzebu 0 0 0 0 0 0 

odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

2 2 2 18 24 21 

u
sł

u
gi

 

usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 

specjalistyczne usługi dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

4 6 5 2.689 3.315 4.080 

poradnictwo specjalistyczne 0* 1* 9* X X X 

praca socjalna 35* 43* 44* X X X 

interwencja kryzysowa 0* 0* 0* X X X 

kontrakt socjalny 6 10 10 X X X 

*liczba rodzin 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach. 

 

Spośród świadczeń pieniężnych najczęściej udzielanymi formami pomocy w latach 

2010-2012 były zasiłek celowy i okresowy. Pierwszy z nich przyznawany jest na zaspokojenie 

niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów 

zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Liczba 

osób nim objętych wyniosła: w 2010 roku 158, w 2011 roku 160, a w 2012 roku 149. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Liczba osób nim objętych zwiększała się 

z roku na rok (z 65w 2010 r. do 73 w 2012 r.). 

Dominujący rodzaj pomocy niepieniężnej stanowił natomiast posiłek, który był 

wsparciem udzielanym dzieciom w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. W latach 2011-2012 liczba osób objętych tą formą wsparcia 

była mniejsza niż w 2010 roku (po 104 w stosunku do 120). 
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Wśród usług najistotniejszą rolę odgrywała z kolei praca socjalna świadczona w celu 

poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Była ona prowadzona 

m.in. w oparciu o kontrakt socjalny i polegała na: udzielaniu pomocy przy kompletowaniu 

dokumentów niezbędnych do otrzymania renty, emerytury świadczeń wyjątkowych itp., 

podejmowaniu działań w zakresie uzyskiwania alimentów, umożliwianiu klientom 

bezpłatnych konsultacji z prawnikiem i psychologiem w zależności od występujących 

potrzeb, występowaniu w charakterze przedstawiciela i rzecznika spraw podopiecznych 

szczególnie niezaradnych życiowo, zwłaszcza w sprawach mieszkaniowych, uczeniu 

racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, pomocy terapeutycznej – kierowaniu 

do Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, nakłanianiu osób do uczestnictwa w różnych grupach 

samopomocowych, współpracy z pedagogami szkolnymi, sądem rodzinnym, kuratorami 

zawodowymi i społecznymi, policją, grupami samopomocowymi, związkami wyznaniowymi, 

lekarzami, pielęgniarkami itp. 

Liczba rodzin, których objęto pracą socjalną w latach 2011-2012, była nieco wyższa 

niż w 2010 roku (35 w 2010 r., 43 w 2011 r., 44 w 2012 r.). 

W latach 2010-2011 gmina, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Polkowicach, organizowała również prace społecznie użyteczne dla osób 

długotrwale bezrobotnych. W 2010 roku w ich ramach zatrudnionych było 26 osób, w tym 

13 osób realizujących dla GOPS-u usługi opiekuńcze skierowane do osób starszych samotnie 

zamieszkujących, a w 2011 roku 28 osób. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła: w 2010 

roku 73 225 zł (40% wynosił wkład gminy, a 60% wkład PUP-u), a w 2011 roku 72.567 zł. 

W latach 2010-2012 Gmina świadczyła także pomoc dla uczniów w postaci 

stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Liczba osób nimi objętych ulegała wahaniom 

(226 w 2010 r., 228 w 2011 r., 213 w 2012 r.), a kwota udzielonych świadczeń wyniosła: 

81.500 zł w 2010 roku, 83.600 zł w 2011 roku oraz 78.100 zł w 2012 roku. 

W ramach realizowanych zadań GOPS przyznawał również świadczenia rodzinne. 

W latach 2010-2012 liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych i dodatków do 

zasiłków ulegała wahaniom (228 w 2010 r., 207 w 2011 r., 194 w 2012 r.), natomiast z roku 

na rok zwiększała się, za sprawą rosnącej liczby świadczeń pielęgnacyjnych, liczba 

udzielonych świadczeń opiekuńczych (1.676 w 2010 r., 1.842 w 2011 r., 1.914 w 2012 r.). 
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Wzrost liczby świadczeń pielęgnacyjnych był wynikiem zmiany ustawowej, która poszerzyła 

krąg osób, którym takie świadczenie przysługuje. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w latach 2010-2012 
 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

liczba rodzin 228 207 194 

świadczenia pielęgnacyjne 

liczba świadczeń 217 370 484 

zasiłek pielęgnacyjny 

liczba świadczeń 1.459 1.472 1.430 

jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

liczba świadczeń 24 21 23 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

liczba świadczeń 53 71 52 

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach. 

 

Kolejną formę pomocy udzielaną przez Ośrodek stanowiły świadczenia z funduszu 

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

w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W latach 

2010-2012 liczba rodzin, którym przyznano tę pomoc, zmniejszała się z roku na rok (z 36 

w 2010 r. do 30 w 2012 r.), podobnie jak liczba wypłaconych świadczeń (z 699 w 2010 r. do 

629 w 2012 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane w gminie w latach 2010-2012 
 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 36 35 30 

liczba wypłaconych świadczeń 699  629 

 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach. 

 

Ośrodek prowadzi również, z upoważnienia Wójta, postępowanie wobec dłużników 

alimentacyjnych, mające na celu odzyskanie kwot wypłaconych świadczeń z funduszu 
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alimentacyjnego. Polega ono na: przeprowadzeniu wywiadów alimentacyjnych, aktywizacji 

zawodowej, wnioskowaniu o zatrzymanie prawa jazdy oraz o ściganie za przestępstwo 

polegające na uporczywym uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego oraz przekazywaniu 

do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniu 

albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy 

niż 6 miesięcy. Ośrodek stale współpracuje w tym zakresie z kancelariami komorniczymi, 

które prowadzą egzekucję zasądzonych alimentów. 

W analizowanym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach 

przyznawał również dodatki mieszkaniowe. O tę formy pomocy ubiegają się m.in. rodzice 

samotnie wychowujący dzieci i rodziny w gospodarstwach wieloosobowych, bardzo często 

korzystający z innym form pomocy społecznej. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2010-2012 
 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych 120 132 119 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł) 13.324 12.849 15.376 
 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

W latach 2010-2012 liczba dodatków mieszkaniowych przyznanych w gminie ulegała 

wahaniom (120 w 2010 r., 132 w 2011 r., 119 w 2012 r.), podobnie jak wysokość kwot 

wydatkowanych na realizację tego zadania (13.324 zł w 2010 r., 12.849 w 2011 r., 15.376 zł 

w 2012 r.). 

Pomoc i wsparcie rodzinom i dzieciom mieszkającym w gminie Grębocice udzielają 

także inne podmioty wchodzące w skład infrastruktury socjalnej działającej poza jej terenem. 

Należy do nich m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach oraz działający 

w jego strukturach Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ten ostatni kieruje wsparcie do osób 

pozostających w sytuacji przemocy domowej – ofiar przemocy – kobiet i dzieci lub osób 

znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej i w zależności od sytuacji i potrzeby świadczy 

pomoc: doradczą, informacyjną, psychologiczną, terapeutyczną, socjalną, pedagogiczną, 

prawną oraz lokalową w formie Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie. 
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4. ANALIZA SWOT 

 

Przeprowadzona na potrzeby niniejszego dokumentu analiza SWOT posłużyła 

identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu wspierania rodziny oraz szans 

i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Pozwoliła oszacować potencjał, jakim gmina dysponuje 

w tym obszarze oraz określić stopień, w jakim posiadane zasoby odpowiadają potrzebom 

i oczekiwaniom rodzin i dzieci mieszkających na jej terenie. 

 

Obszar: Rodzina, dzieci i młodzież 

Mocne strony Słabe strony 

 zapewnianie rodzinom dostępu 

do poradnictwa specjalistycznego 

 dostateczny dostęp do opieki 

przedszkolnej w gminie 

 odpowiednia dostępność szkół 

podstawowych i gimnazjalnych w gminie 

 zapewnianie dostępu do kształcenia 

integracyjnego w gminie 

 dobrze rozwinięta infrastruktura 

kulturalna i sportowo-rekreacyjna  

 dostosowana do potrzeb i oczekiwań 

dzieci i młodzieży oferta spędzania czasu 

wolnego 

 dobra dostępność sieci Internet, 

 udzielanie wsparcia dzieciom 

pochodzącym z rodzin ubogich, 

m.in. w formie dożywiania, stypendiów 

i zasiłków szkolnych oraz zakupu 

podręczników i pomocy szkolnych 

 dobra dostępność opieki medycznej 

w gminie  

 dostateczny dostęp do pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla rodzin dotkniętych problemami 

uzależnień i przemocy w rodzinie 

 odpowiedni dostęp rodzin dotkniętych 

 brak w gminie grup i ośrodków wsparcia 

dla rodzin i osób samotnie 

wychowujących dzieci 

 niewystarczający dostęp do placówek 

wsparcia dla dzieci i młodzieży w gminie 

 brak grup wsparcia dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

 niska skuteczność działań 

podejmowanych na rzecz ograniczenia 

bezrobocia 

 ograniczone działania zachęcające 

inwestorów do tworzenia w gminie 

nowych miejsc pracy 

 niewystarczające zasoby mieszkań 

w gminie, w tym komunalnych 

i socjalnych 
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problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie do wsparcia 

psychospołecznego i prawnego  

 prowadzenie poradnictwa i interwencji 

w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 prowadzenie wśród rodziców, 

nauczycieli i sprzedawców napojów 

alkoholowych działań edukacyjno-

szkoleniowych w zakresie uzależnień 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 prowadzenie wśród dzieci i młodzieży 

działań profilaktycznych, informacyjnych 

i edukacyjnych w zakresie uzależnień 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 podejmowanie działań w ramach 

zespołu interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 funkcjonowanie w gminie Punktu 

Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych 

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Grupy Wsparcia „Płomyk” 

 upowszechnianie wśród rodzin 

dotkniętych bezrobociem ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach 

pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego i szkoleniach 

 pozyskiwanie środków finansowych 

z funduszy zewnętrznych 

na przeciwdziałanie bezrobociu 

(m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej 

 odpowiednia do potrzeb liczba 

pracowników socjalnych w GOPS-ie 

 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz rodzin, dzieci 

i młodzieży 
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Szanse Zagrożenia 

 bliskość szkół wyższych 

 rosnąca liczba wolontariuszy 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

 rosnąca liczba osób wyleczonych 

z uzależnień w gminie 

 zwiększająca się świadomość społeczna, 

w tym dzieci, młodzieży, rodziców 

i nauczycieli, na temat problemów 

uzależnień i przemocy 

 niezwiększająca się liczba osób 

wymagających umieszczenia 

w ośrodkach wsparcia 

 dostępność Poradni Odwykowej 

oraz Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej 

Terapii Uzależnień w Głogowie 

oraz Poradni Leczenia Uzależnień 

w ramach Polkowickiego Centrum Usług 

Zdrowotnych w Polkowicach 

 funkcjonowanie Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w strukturach Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie 

w Polkowicach 

 promowanie regionu 

 duży potencjał inwestorów w regionie 

 możliwość ograniczenia bezrobocia 

dzięki dostępności europejskich rynków 

pracy oraz środkom finansowym 

z funduszy zewnętrznych (m.in. 

z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej) 

 istnienie w regionie organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

rodzin, dzieci i młodzieży 

 utrzymująca się liczba rodzin 

dysfunkcyjnych w gminie  

 brak warunków do prowadzenia 

efektywnej pracy socjalnej  

 niski poziom koordynacji działań 

instytucji i organizacji wspierających 

rodziny, dzieci i młodzież 

 brak możliwości kontynuowania w gminie 

nauki na poziomie ponadgimnazjalnym 

 obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej 

i narkotykowej 

 zwiększająca się liczba rodzin z gminy 

wymagających interwencji z powodu 

przemocy w rodzinie 

 rosnąca liczba osób, w stosunku 

do których istnieje potrzeba podjęcia 

działań interdyscyplinarnych 

 zwiększająca się liczba osób 

wymagających działań korekcyjno-

edukacyjnych 

 utrzymujący się poziom bezrobocia 

w gminie oraz występowanie zjawiska 

jego dziedziczenia 

 niski poziom aktywności osób 

bezrobotnych w poszukiwaniu pracy 

 pogorszenie sytuacji gospodarczej 

 niewielki wpływ dostępności 

europejskich rynków pracy i projektów 

realizowanych z funduszy zewnętrznych 

(m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej) na ograniczenie poziomu 

bezrobocia w gminie 

 ograniczone możliwości znalezienia 

zatrudnienia na lokalnym rynku pracy 

przez kończącą edukację młodzież 

 postępujące zjawisko ubożenia 

mieszkańców gminy 
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5. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ RODZINY I DZIECKA 

 

W gminie Grębocice oraz w jej sąsiedztwie funkcjonują różnorodne instytucje 

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

kilka placówek. Do przedszkoli i szkół należą: Przedszkole Publiczne w Grębocicach i Oddziały 

Przedszkolne w Rzeczycy, Kwielicach i Krzydłowicach, Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Kusocińskiego w Grębocicach, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy 

oraz Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Grębocicach. Dzieci i młodzież oraz ich 

rodzice i nauczyciele mają również możliwość korzystania z oferty działającej w Polkowicach 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzi z kolei Gminny Ośrodek Kultury 

i Biblioteka w Grębocicach, w skład którego, obok Gminnego Ośrodka Kultury, wchodzą: 

Biblioteka Publiczna w Grębocicach wraz z Filią w Krzydłowicach oraz 3 Wiejskie Ośrodki 

Kultury w Kwielicach, Rzeczycach i Krzydłowicach. W gminie działa także 10 świetlic wiejskich 

w miejscowościach: Bucze, Grodowiec, Grodziszcze, Obiszów, Stara Rzeka, Ogorzelec, 

Retków, Szymocin, Trzęsów i Żabice. 

Upowszechnianiem sportu i rekreacji zajmują się działające w gminie organizacje 

pozarządowe, w tym kluby i zespoły sportowe. Należą do nich: Stowarzyszenie MTB Obiszów 

Team, Ludowy Zespół Sportowy „Sparta” Grębocice, Ludowy Zespół Sportowy „Błękitni” 

Szymocin, Ludowy Zespół Sportowy Retków, Klub Sportowy „Tęcza” Kwielice oraz Gminne 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Grębocicach. Gminą infrastrukturę sportowo-

rekreacyjną tworzy 11 obiektów, w tym hala sportowa w Grębocicach, Ośrodek Rekreacyjno-

Sportowy w Kwielicach oraz boiska sportowe w Grębocicach, Kwielicach, Szymocinie, Starej 

Rzece, Krzydłowicach, Dużej Wólce, Trzęsowie oraz Retkowie. 

Opiekę zdrowotną w gminie świadczą 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 

działające w Grębocicach: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 

„Lancet” i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bradent”, które świadczą usługi z zakresu 

podstawowej opiekę zdrowotnej oraz stomatologii. 

Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie zajmują 

się z kolei działające w Grębocicach: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Przeciwdziałania Przemocy 

Id: 2475CB9C-AFD9-4FA0-8787-6809D7640E51. Podpisany Strona 30 z 42



Program Wspierania Rodziny Gminy Grębocice na lata 2014-2016 

 

 30 

 

w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także 

Rewir Dzielnicowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Lancet”, Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna, Grupa Wsparcia „Płomyk”, 

Urząd Gminy oraz placówki oświatowe (w tym nauczyciele i pedagodzy szkolni). Mieszkańcy 

gminy mogą również korzystać z oferty Poradni Odwykowej oraz Ośrodka Profilaktyki 

i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie, Poradni Leczenia Uzależnień funkcjonującej 

w ramach Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. 

Wspomniany Rewir Dzielnicowych w Grębocicach odpowiada za bezpieczeństwo 

publiczne w gminie, a sprawowaniem kurateli sądowej zajmują się Zespoły Kuratorskiej 

Służby Sądowej Wykonujące Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz Karnych 

przy Sądzie Rejonowym w Głogowie. 

Jak już wspomniano szeroko rozumianą infrastrukturę socjalną działającą na rzecz 

rodziny i dziecka w gminie tworzą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Polkowicach oraz 

działające w gminie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, tj. Świetlica 

Środowiskowo-Profilaktyczna w Rzeczycy oraz świetlice wiejskie w miejscowościach: Bucze, 

Grodowiec, Grodziszcze, Obiszów, Stara Rzeka, Ogorzelec, Retków, Szymocin, Trzęsów 

i Żabice. Warto dodać, że na terenie gminy funkcjonują również, jako organizacje 

pozarządowe, 3 Kluby Seniora: „Złota Jesień” w Grębocicach, „Babie Lato” w Krzydłowicach 

i „Wrzos” w Retkowie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Instytucją rynku pracy, która udziela wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym 

bezrobociem, jest z kolei Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach. 

Sektor pozarządowy funkcjonujący w gminie składa się z ponad 20 organizacji 

pozarządowych. Wśród nich znajdują się podmioty, które w ramach swojej działalności 

zajmują się m.in. wspieraniem rodziny i dziecka. Należą do nich: Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Grębocice „Przyjazna Gmina Grębocice”, Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” 

oraz działające w zakresie sportu i rekreacji: Stowarzyszenie MTB Obiszów Team, Ludowy 

Zespół Sportowy „Sparta” Grębocice, Ludowy Zespół Sportowy „Błękitni” Szymocin, Ludowy 

Zespół Sportowy Retków, Klub Sportowy „Tęcza” Kwielice oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe w Grębocicach. 

Id: 2475CB9C-AFD9-4FA0-8787-6809D7640E51. Podpisany Strona 31 z 42



Program Wspierania Rodziny Gminy Grębocice na lata 2014-2016 

 

 31 

 

IV. CELE I ZADANIA 

 

Celem głównym Programu Wspierania Rodziny Gminy Grębocice na lata 2014-2016 

jest stworzenie zintegrowanego systemu wspierania rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Osiągniecie tak sformułowanego celu 

wymaga wdrożenia wyznaczonych celów operacyjnych oraz zadań. Zostały one ujęte 

w przedstawionym poniżej w formie zestawień tabelarycznych harmonogramie, w którym 

uwzględniono również realizatorów poszczególnych zapisów, czas ich wdrożenia oraz 

wskaźniki monitoringowe. 

 

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

zadania realizatorzy/partnerzy 
czas 
realizacji 

wskaźniki 
monitoringowe 

1. Doskonalenie form 
pracy socjalnej z rodziną 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

2014-
2016 

liczba osób objętych 
pracą socjalną 

2. Zapewnienie opieki 
ze strony asystenta 
rodziny 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Urząd Gminy 

2014-
2016 

liczba asystentów 
rodziny oraz liczba 
rodzin objętych 
opieką 

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Urząd Gminy, 
organizacje pozarządowe 

2014-
2016 

liczba rodzin 
wspierających 
oraz liczba rodzin 
przez nie 
wspieranych 

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Punkt 
Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych 
i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, Poradnia 

2014-
2016 

liczba osób 
objętych 
poszczególnymi 
formami wsparcia, 
w tym 
poradnictwem 
specjalistycznym 
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Psychologiczno-
Pedagogiczna, organizacje 
pozarządowe  

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, organizacje 
pozarządowe 

2014-
2016 

liczba grup 
wsparcia oraz liczba 
osób w nich 
uczestniczących 

6. Wzmacnianie więzi 
rodzinnych, m.in. 
poprzez organizowanie 
środowiskowych imprez 
integracyjnych 

Urząd Gminy, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
placówki oświatowe 
i kulturalne, jednostki 
sportowo-rekreacyjne 

2014-
2016 

liczba imprez 
oraz liczba osób 
w nich 
uczestniczących 

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Punkt 
Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych 
i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, 
placówki oświatowe, zakłady 
opieki zdrowotnej, Policja, 
Sąd Rejonowy, organizacje 
pozarządowe 

2014-
2016 

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

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

Jednostki organizacyjne 
gminy, w tym Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
i placówki oświatowe, 
placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, 
organizacje pozarządowe 

2014-
2016 

liczba programów 
i projektów 
oraz liczba osób 
nimi objętych 

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

Jednostki organizacyjne 
gminy, w tym Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Punkt 

2014-
2016 

liczba podmiotów 
współpracujących 
na rzecz rodziny 
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Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych 
i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, placówki 
oświatowe, placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, zakłady opieki 
zdrowotnej, Policja, Sąd 
Rejonowy, organizacje 
pozarządowe, kościół 

 

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

zadania realizatorzy/partnerzy 
czas 
realizacji 

wskaźniki 
monitoringowe 

1. Udzielanie pomocy 
materialnej i rzeczowej 
rodzinom ubogim 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, placówki 
oświatowe 

2014-
2016 

liczba udzielonych 
świadczeń oraz 
liczba osób nimi 
objętych 

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

Urząd Gminy, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Powiatowy Urząd Pracy 

2014-
2016 

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Urząd Gminy, 
Powiatowy Urząd Pracy, 
organizacje pozarządowe 

2014-
2016 

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Urząd Gminy, 
placówki oświatowe, 
kulturalne, jednostki 
sportowo-rekreacyjne, 
placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, 
organizacje pozarządowe 

2014-
2016 

liczba dzieci 
z rodzin ubogich 
objętych 
wsparciem 

5. Rozwijanie w gminie 
mieszkalnictwa 
komunalnego, 
w tym socjalnego 

Urząd Gminy 
2014-
2016 

liczba mieszkań 
komunalnych, 
w tym socjalnych 

 

Cel operacyjny 3.  
Zaspakajanie potrzeb zdrowotnych rodziny oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa 
publicznego 

zadania realizatorzy/partnerzy 
czas 
realizacji 

wskaźniki 
monitoringowe 

1. Promowanie zdrowego 
stylu życia i prowadzenie 
profilaktyki zdrowotnej 

Urząd Gminy, Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, zakłady 
opieki zdrowotnej, placówki 
oświatowe, placówki 
wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży 

2014-
2016 

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

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

Urząd Gminy, zakłady 
opieki zdrowotnej 

2014-
2016 

liczba osób 
objętych 
świadczeniami 
zdrowotnymi 

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Urząd Gminy, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, podmioty 
świadczące usługi 
rehabilitacyjne, 
organizacje pozarządowe 

2014-
2016 

liczba rodzin 
objętych 
poradnictwem 
oraz liczba osób 
objętych 
rehabilitacją 

Id: 2475CB9C-AFD9-4FA0-8787-6809D7640E51. Podpisany Strona 35 z 42



Program Wspierania Rodziny Gminy Grębocice na lata 2014-2016 

 

 35 

 

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

Urząd Gminy, Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
Punkt Konsultacyjny 
dla Osób Uzależnionych 
i Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, 
placówki oświatowe, 
placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci 
i młodzieży, Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej, 
inne ośrodki wsparcia, 
placówki leczenia 
uzależnień, specjaliści, 
grupy samopomocowe, 
Prokuratura Rejonowa, 
Sąd Rejonowy, Policja, 
organizacje pozarządowe 

2014-
2016 

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

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

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

2014-
2016 

liczba 
przedsięwzięć 
profilaktyczno-
informacyjnych 
i edukacyjnych 

6. Patrolowanie miejsc 
publicznych oraz poprawianie 
bezpieczeństwa na drodze, 
m.in. poprzez remont ulic, 
budowę przejść dla pieszych, 
oświetlenia i miejsc 
parkingowych 

Urząd Gminy, Policja 
2014-
2016 

stopień poczucia 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 
oraz liczba 
zrealizowanych 
inwestycji w celu 
poprawy 
bezpieczeństwa 
na drodze 
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Cel operacyjny 4.  
Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju 

zadania realizatorzy/partnerzy 
czas 
realizacji 

wskaźniki 
monitoringowe 

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

Urząd Gminy, placówki 
oświatowe 

2014-
2016 

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
placówki oświatowe, 
placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci 
i młodzieży, Policja 

2014-
2016 

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

3. Rozwijanie sieci i oferty 
(m.in. o elementy 
socjoterapii) placówek 
wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, w tym Świetlicy 
Środowiskowo-
Profilaktycznej i świetlic 
wiejskich 

Urząd Gminy, placówki 
wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży 

2014-
2016 

liczba świetlic 
oraz liczba dzieci 
z nich 
korzystających 

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

Urząd Gminy, Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, placówki 
oświatowe, kulturalne, 
jednostki sportowo-
rekreacyjne, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 
wsparcia dziennego, 
wolontariusze 

2014-
2016 

liczba 
przyznanych 
świadczeń oraz 
liczba osób 
objętych pomocą 
stypendialną 
i zasiłkami 
szkolnymi 
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5. Zwiększenie dostępności 
kształcenia dla dzieci 
niepełnosprawnych poprzez 
tworzenie grup i klas 
integracyjnych, prowadzenie 
nauczania indywidualnego, 
likwidowanie barier 
architektonicznych, 
zapewnienie transportu 
i opieki w czasie przewozu 
do szkoły 

Urząd Gminy, Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, placówki 
oświatowe, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 

2014-
2016 

liczba grup i klas 
integracyjnych 
oraz liczba osób 
do nich 
uczęszczających, 
liczba uczniów 
objętych 
nauczaniem 
indywidualnym, 
liczba 
zlikwidowanych 
barier architekto-
nicznych, 
liczba dzieci 
dowożonych 
do szkół 

6. Wzbogacanie oferty zajęć 
pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych 

Urząd Gminy, Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
placówki oświatowe, 
kulturalne, jednostki 
sportowo-rekreacyjne, 
placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci 
i młodzieży, organizacje 
pozarządowe 

2014-
2016 

liczba 
organizowanych 
zajęć 
pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych 
oraz liczba osób 
nimi objętych 

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

Urząd Gminy, jednostki 
organizacyjne gminy 

2014-
2016 

liczba nowych 
obiektów 
umożliwiających 
spędzanie czasu 
wolnego oraz 
liczba osób z nich 
korzystających 

8. Upowszechnianie 
wolontariatu wśród dzieci 
i młodzieży 

Urząd Gminy, jednostki 
organizacyjne gminy, 
wolontariusze 

2014-
2016 

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

zadania realizatorzy/partnerzy 
czas 
realizacji 

wskaźniki 
monitoringowe 

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 

2014-
2016 

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
koordynatorzy pieczy 
zastępczej i całodobowe 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

2014-
2016 

liczba 
opracowanych 
planów pracy 
oraz liczba dzieci 
powracających 
do rodzin 
biologicznych 

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

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
koordynatorzy pieczy 
zastępczej i całodobowe 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

2014-
2016 

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

 

Realizacja Programu Wspierania Rodziny Gminy Grębocice na lata 2014-2016 będzie 

finansowana: 

 z budżetu gminy, 

 ze środków samorządu powiatowego, 

 z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, 

 z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, 

 z programów rządowych z zakresu wspierania rodziny, 

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

 ze środków pozyskanych z innych źródeł. 

Na realizację Programu w 2014 roku przewidziano w budżecie m.in. następujące 

środki finansowe:  

 Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny: 36.389 zł. 

Wysokość środków finansowych na realizację Programu w latach 2015-2016 zostanie 

ujęta w przyjmowanej corocznie uchwale budżetowej Rady Gminy. 

 

VI. WDRAŻANIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU 

 

Koordynatorem realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Grębocice na lata 

2014-2016 będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach. 

Sformułowane w dokumencie zadania będą wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz 

partnerów w realizacji. 

Monitoring i ewaluacja Programu, polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji 

na temat realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, będą prowadzone corocznie. 

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

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

korygujących, czy realizacja wyznaczonych zadań zmierza w słusznym kierunku, z drugiej 

natomiast umożliwią ustalenie rzeczywistych rezultatów ich wdrożenia – czy uzyskane efekty 

są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami i na co miały wpływ. 
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Do oceny wdrożenia sformułowanych w Programie zadań zostaną wykorzystane 

wyznaczone w dokumencie wskaźniki monitoringowe. 

W terminie do 31 marca każdego roku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej przedstawi Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu wraz z rocznym 

sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Sprawozdanie zostanie 

sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów biorących udział w realizacji 

Programu. 
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SPIS TABEL I WYKRESÓW 

 

Tabele: 

Tabela 1. Zasoby ankietowanych placówek oświatowych 

Tabela 2. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 3. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w gminie przez GOPS w latach 

2010-2012 

Tabela 4. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 6. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2010-2012 

 

Wykresy: 

Wykres 1. Warunki życia w gminie 

Wykres 2. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców gminy 

Wykres 3. Przyczyny bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w gminie 

Wykres 4. Jakie działania poprawiłyby sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo 

w gminie? 

Wykres 5. Negatywne zjawiska społeczne, na które narażone są dzieci i młodzież w gminie 

Wykres 6. Problemy występujące w rodzinie, które są najczęstszymi przyczynami 

negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży z gminy 

Wykres 7. Problemy występujące w środowisku lokalnym, które są najczęstszymi 

przyczynami negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży z gminy 

Wykres 8. Działania mogące być odpowiedzią na problemy, z którymi zmagają się dzieci 

i młodzież w gminie? 

Wykres 9. Korzystający z pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012 

Wykres 10. Struktura wiekowa korzystających z pomocy społecznej w gminie w latach 2010-

2012 

Wykres 11. Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012 (liczba 

osób w rodzinach) 
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