
UCHWAŁA NR XVI.101.2016
RADY GMINY IZBICKO

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2016-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust. 2  ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 332 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, w brzmieniu 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie ustawy powierza się Wójtowi Gminy Izbicko

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann



Załącznik nr. 1 
Do Uchwały nr XVI.101.2016 
Rady Gminy Izbicko 
Z dnia 29 lutego 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROGRAM WSPIERANIA 

RODZINY GMINY IZBICKO  
NA LATA 2016-2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. WSTĘP  
Rodzina to struktura społeczna, która poprawnie funkcjonując  powinna zapewnić 

potrzeby fizyczne, psychiczne i emocjonalne członkom rodziny. Rodzina jest najbardziej 
stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. W sytuacjach dysfunkcyjnego 
funkcjonowania rodziny, instytucje służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane 
są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. W pracy z rodziną istotnym elementem  jest 
koordynacja działań wszystkich instytucji, odpowiedzialnych za wspieranie rodziny. 
Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych 
rozwiązań. Problemami dezorganizującymi życie rodzinne najczęściej są: alkoholizm, 
przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Dysfunkcją tym często towarzyszy problem ubóstwa, długotrwałego bezrobocia, 
niepełnosprawności czy zagrożenia eksmisją. Z uwagi na powyższe zagrożenia rodziny 
borykające się z w/w problemami wymagają stałego monitorowania przez pracowników 
socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów 
sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną. W takich 
przypadkach podejmowane są działania na rzecz rodziny w oparciu o opracowany, 
indywidualny plan działania.  

Kluczową kwestią pomocy i wsparcia dla funkcjonowania rodziny jest pomoc  
ze strony środowiska, w tym bliższych i dalszych krewnych, sąsiadów oraz przyjaciół. 
Ponadto praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę. 
Wsparcie powinno mieć charakter kompleksowy, obiektywny i spójny z potrzebami rodziny.  
Opracowany program wspierania rodziny w gminie Izbicko powstał z myślą,  
o wspomaganiu rodzin zmagających się z problemami w prawidłowym funkcjonowaniu  
i właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Bardzo ważnym elementem 
jest wczesne rozpoznanie i podjęcie stosownych kroków mających na celu zapobieganie 
rozpadowi rodziny oraz w ostateczności odebraniu dzieci. Mając na uwadze trudność 
współpracy z rodziną dysfunkcyjną, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku zatrudniono 
asystenta rodziny, który aktualnie ma pod swoją opieką 10 rodzin. Zadaniem asystenta 
rodziny jest opracowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie, bazującego na jej 
zasobach. Wsparcie instytucjonalne ma na celu pomoc oraz wskazanie odpowiednich 
kierunków działania, nie uwzględnia natomiast wyręczania rodziców w ich obowiązkach  
i zadaniach rodzicielskich. Praca asystenta z wybraną rodziną będzie prowadzona do 
momentu osiągnięcia przez tę rodzinę stabilizacji życiowej umożliwiającej podstawowe 
wypełnianie obowiązków wobec małoletnich dzieci. 
 Na terenie gminy Izbicko działa Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą 
przedstawiciele instytucji takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa 
Policji, Służba Zdrowia, Zespół Szkół Gminy Izbicko, Organizacja pozarządowa „Caritas” 
oraz GKRPA. 

Działania na rzecz rodziny wynikają bezpośrednio z aktów prawnych, m.in.:  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z 
późn. zm.),  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1390),  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.),  ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
114 z późn. zm.),  ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.), 



 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.). 

 
II. DIAGNOZA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA W GMINIE IZBICKO 
  Gmina Izbicko liczy 5344 mieszkańców. Osób zameldowanych na pobyt czasowy jest 
znikomy procent (ok. 0.4 %), pozostała część społeczności Izbicka posiada meldunek stały. 
Dane z listopada 2015 r. pokazują, że na terenie gminy Izbicko struktura płci przedstawia się 
następująco: kobiet jest 2801, a mężczyzn 2543. Przewaga kobiet jest znaczna w wieku > 60 
roku życia. Należy podkreślić, że liczba osób w wieku poprodukcyjnym stale rośnie co 
stanowi dowód, że nasze społeczeństwo lokalne „starzeje się”. Według stanu na grudzień 
2015 r. mieszkańcy gminy w wieku produkcyjnym (pomiędzy 18, a 59 rokiem życia – 
kobiety; pomiędzy 18, a 64 rokiem życia - mężczyźni) stanowią ok. 65 % ogółu, a niespełna 
19 % liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – mężczyzn 320, a kobiet 669. Liczby 
pokazują, że kobiet w wieku poprodukcyjnym jest blisko 100% więcej niż mężczyzn w tym 
wieku. Analiza danych wskazuje na to, że blisko 1/5 mieszkańców gminy Izbicko jest w 
wieku poprodukcyjnym.  
 Dla potrzeb programu opracowano kartę diagnostyczną zawierającą informację  
na temat liczby mieszkańców gminy Izbicko, liczby dzieci i młodzieży, liczby dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu gminy oraz liczby rodzin korzystających  
z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków 
mieszkaniowych. 
 
Lp. Wyszczególnienie Rok 2015 
1. Liczba mieszkańców gminy Izbicko 5344 
2. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 105 
3. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 143 
4.  Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego 10 
5.  Liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych 4 
6. Liczba dzieci zamieszkałych w gminie Izbicko w wieku od 0-13 lat 691 
7. Liczba młodzieży gminy Izbicko w wieku od 14-18 lat 247 
8. Liczba dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej 5 
 Najczęstszymi problemami z którymi borykają się rodziny mieszkające na terenie gminy 
Izbicko są: ubóstwo – 61 rodzin, długotrwała i ciężka choroba 45 rodzin bezrobocie – 44 
rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej w celu wsparcia osób najbardziej potrzebujących 
udziela pomocy finansowej w postaci zasiłków oraz pomocy rzeczowej w postaci opału  
i żywności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.  CELE PROGRAMU 
 CEL GŁÓWNY - tworzenie warunków umożliwiających poprawę sytuacji społecznej rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu 
na rzecz wzmocnienia rodziny przez wyspecjalizowane instytucje samorządu lokalnego. 
 
Cele szczegółowe: 
 
Cel 1 Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa 

socjalnego 
Zadania - Dostarczanie usług i świadczeń pomocy społecznej rodzinom, 

żyjącym w trudnych warunkach materialnych; 
- Zapewnienie rodzinie wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 
pracowników socjalnych;  - Współpraca z osobami pracującymi na rzecz rodziny; 
- Podniesienie umiejętności rodzicielskich oraz poprawa zdolności 
wychowawczych; 

Zakładane  
rezultaty 

- Podniesienie bezpieczeństwa materialnego i bytowego rodziny; 
- Zapobieganie pogłębianiu się ubóstwa i rozpadowi rodziny; 
- Umożliwienie powrotu dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych do rodzin biologicznych. 
- wzrost kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. 

Realizatorzy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku, Przychodnia „Med.-Izb” w 
Izbicku, Zespół Szkół Gminy Izbicko. 

 
 
Cel 2 Zapobieganie sytuacjom kryzysowym i rozwiązywanie już 

istniejących. 
Zadania - Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz rodzin w których 

występuje problem przemocy domowej; 
- Działania profilaktyczne i wspierające rodziny borykające się z 
kryzysem spowodowanym uzależnieniem; 
- Organizowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych (świetlice); 
- Organizacja wypoczynku letniego z odpowiednim programem 
terapeutycznym dla dzieci ze środowisk zagrożonych; 
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne; 
- Realizacja programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania 
niekorzystnym zjawiskom społecznym. 

Zakładane  
rezultaty 

- Zmiana postaw i zachowań w rodzinach zagrożonych negatywnymi 
zachowaniami społecznymi; 
- Wzrost świadomości i umiejętności radzenia sobie z problemami 
związanymi z uzależnieniem i przemocą; 
- Podniesienie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży; 
- Wszechstronna i systemowa pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. 

Realizatorzy Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku, Zespół Interdyscyplinarny, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt 
Konsultacyjny, Zespół Szkół Gminy Izbicko, Dzielnicowi Policji.     



Cel 3 Poprawa funkcjonowania i kompetencji rodzicielskich oraz 
warunków rozwoju dziecka 

Zadania - Podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie 
biologicznej oraz przywrócenie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej rodzicom biologicznym; 
- Wspófinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
- Uświadamianie opiekunom i rodzicom potrzeb edukacyjnych i 
emocjonalnych dzieci i młodzieży; 
- Organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
dla uczniów z trudnościami; 
- Współpraca ze szkołą w zakresie rozwiązywania problemów 
wychowawczych. 

Zakładane 
rezultaty 

- podniesienie umiejętności rodzicielskich oraz poprawa zdolności 
wychowawczych rodziców; 
- Wzrost świadomości opiekunów i rodziców dzieci dot. rozwoju i 
potrzeb dziecka; 
- Poprawa efektywności uczenia się i zdobywania wiedzy; 
 

Realizatorzy Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku, Zespół Szkół Gminy Izbicko. 
  
IV. REALIZATORZY PROGRAMU  
 W gminie Izbicko w tworzeniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzinami 
wymagającymi pomocy  włącza się następujące  instytucje: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku 
2. Zespół Szkół Gminy Izbicko 
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku 
4. Zespół Interdyscyplinarny w Izbicku 
5. Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich - Dzielnicowi Policji w Izbicku 
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Med-Izb” w Izbicku 
7. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w Izbicku 
8. Organizacja pozarządowa – Caritas 
9. Kościół katolicki 

 
Koordynator programu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku 
 
 
V. FINANSOWANIE I MONITOROWANIE PROGRAMU  Program finansowany będzie ze środków gminy Izbicko oraz z budżetu państwa  
(m. in. Programy rządowe). 
 Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka  
i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, 
zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla 
rodziny i dziecka. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku będzie przedstawiał Radzie Gminy w Izbicku 
sprawozdanie z realizacji programu do 31 marca każdego roku. 
 




