
UCHWAŁA NR XXVII/374/2017
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2017-2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2017-2019", 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
 

DLA MIASTA  RACIBÓRZ NA LATA 2017-2019 
 

I. WPROWADZENIE  

Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko, w którym otoczone jest 

opieką i ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb, zapewnia mu także bezpieczeństwo 

fizyczne i emocjonalne. Oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na dziecko, 

przekazując mu system wartości, tradycje, kształtując jego aktywność i postępowanie na całe 

życie. Dokonujące się zmiany, postęp, szybsze tempo życia niosą za sobą wiele pozytywnych 

skutków, ale niestety pogłębiają też wiele negatywnych zjawisk, takich jak: bezrobocie, 

uzależnienia, przemoc, przestępczość, które bardzo często powodują rozpad rodziny. Takie 

nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny odbija się negatywnie na losach jej członków, jak i na 

całym społeczeństwie. Tak więc, jeśli w rodzinie pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby 

zobligowane do wspierania rodziny, zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych 

działań. W pracy tej bardzo istotne jest koordynowanie działań wszystkich instytucji 

zajmujących się wspieraniem rodziny, ponieważ problemy te bardzo często wymagają 

interdyscyplinarnych rozwiązań. 

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2017-2019 zwany dalej 

Programem, utworzony został w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Opracowanie i realizacja 

Programu należy do zadań własnych gminy (art. 176 pkt 1 ww. ustawy). 

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/374/2017

Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 marca 2017 r.
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II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU  

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.), 

2. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930   

z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2082 z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943  

z późn. zm.). 

III. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU 

Miasto Racibórz jest największą gminą w powiecie raciborskim, zatem charakteryzuje 

się jako lokalne centrum edukacji, kultury i sportu. Nowoczesny, racjonalnie skonstruowany 

system edukacji, funkcjonujący na każdym szczeblu kształcenia dzieci i młodzieży zalicza się 

do priorytetowych zadań o znaczeniu strategicznym. W Raciborzu zlokalizowane są żłobki, 

funkcjonuje rozbudowana sieć szkół i przedszkoli, zarówno o charakterze publicznym, jak też 

niepublicznym.  

Prężnie działają ośrodki kultury, które tworzą możliwości samorealizacji, rozwoju 

zainteresowań oraz udziału w różnorodnych imprezach kulturalnych. Dobrze wyposażona jest 

także baza sportowa.  

Miasto posiada również rozbudowany system pomocy społecznej, w tym instytucje, 

placówki i programy działające na rzecz osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych, 

bezdomnych, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi czy też osób wykluczonych 

bądź zagrożonych marginalizacją społeczną.  

Punktem wyjścia do określenia zadań Programu była analiza danych o osobach              

i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu (OPS) oraz ogólna 

liczba dzieci zameldowanych w Raciborzu. 

Lp Wyszczególnienie danych 2014 r. 2015 r. 2016 r. 

1. Liczba mieszkańców Raciborza (stan na dzień 31 grudnia) 52 190 51 498 51 093 

2. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 735 729 721 

3. Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 1908 2103 1689 
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4. Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych 2522 2134 2234 

5. Liczba rodzin korzystających z Funduszu Alimentacyjnego 286 274 306 

6. Ilość uczniów otrzymujących stypendium socjalne 233 222 127 

7. Ilość dzieci objętych asystenturą rodziny 157 118 111 

8. Liczba dzieci z terenu Raciborza przebywających w rodzinach 

zastępczych 

50 66 78 

9. Liczba dzieci z terenu Raciborza przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 

18 35 31 

10. 
 
 

Liczba dzieci z terenu Raciborza otrzymujących świadczenie 

wychowawcze ( 500+ wypłacane jest od 01.04.2016 r.) 

0 0 3913 

11. Ilość osób, którym przyznano pomoc w formie posiłku/obiadu w 

szkole lub wyżywienie w żłobku lub przedszkolu 

434 501 388 

12. Ilość wniosków o wydanie karty „Rodzina+” 379 233 333 

13. Ilość wniosków o wydanie „Karty Dużej Rodziny” 139 177 128 

14. Ilość Niebieskich Kart otrzymanych przez Zespół Interdyscyplinarny 202 178 136 

Tabela nr 1. (Źródło : dane UM oraz  OPS w Raciborzu) 

Przyczyny i nasilenie trudnych sytuacji życiowych rodzin pokazuje Tabela nr 2. 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 236 580 165 410 128 285 

Sieroctwo 3 4 1 5 1 1 

Bezdomność 85 107 82 106 96 115 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

131 636 138 657 128 572 

        w tym : wielodzietność 65 386 74 416 69 365 

Bezrobocie 385 1046 357 989 355 923 

Niepełnosprawność 321 645 334 650 363 646 



4 
 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – 

wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego – ogółem 

18 66 19 69 12 43 

w tym : rodziny niepełne 6 23 10 42 7 30 

             rodziny wielodzietne 3 17 2 10 1 6 

Przemoc w rodzinie 6 22 6 23 7 19 

Potrzeba ochrony ofiar 0 0 0 0 0 0 

Alkoholizm 41 65 32 67 20 32 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 

249 466 284 546 337 584 

Trudności w przystosowaniu 

do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

10 20 6 10 8 18 

Trudności w integracji osób, 

które otrzymały status 

uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

0 0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 9 11 3 8 0 0 

Sytuacja kryzysowa 2 4 0 0 0 0 

Klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 

0 0 0 0 0 0 

Narkomania 3 8 5 7 1 1 

Tabela nr 2.(Źródło : dane  OPS w Raciborzu) 

Bezrobocie  i niepełnosprawność to najczęstsze przyczyny trudnej sytuacji dotykające 

najliczniejszą grupę klientów pomocy społecznej. Przyczyny te jednocześnie generują wiele 

innych niebezpiecznych dysfunkcji społecznych.  

Prawie o połowę spadła liczba rodzin, gdzie głównym powodem udzielenia pomocy 

jest ubóstwo oraz alkoholizm. Odwrotną sytuację zanotowano natomiast w przypadku 

długotrwałej lub ciężkiej choroby. 
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Niezaradność opiekuńczo-wychowawcza rodzin, o ile dotyka niewielkiej ilości rodzin  

to traktowana jest przez służby społeczne priorytetowo, gdyż dotyczy najsłabszej grupy jaką 

są dzieci. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu monitoruje sytuację rodzin z dziećmi. 

Rodzina korzystająca z pomocy społecznej, w której występuje ubóstwo jest z założenia 

zagrożona kryzysem. Niedostatek i bieda powoduje brak możliwości zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb bytowych i generuje inne problemy. W związku z powyższym każdy 

pracownik socjalny szczególnie dba o to, aby raciborskie dzieci miały dostęp do obiadów       

w szkołach, wyżywienia w żłobku i przedszkolach oraz podręczników, pomocy naukowych     

i wakacyjnego wypoczynku.  

W rodzinach niewydolnych wychowawczo pracują asystenci rodziny, którzy 

wspomagają pracę pracowników socjalnych w środowisku. Działania ich mają charakter 

regularnych wizyt w miejscu zamieszkania, stałego kontaktu telefonicznego z członkami 

rodzin i służbami społecznymi. Po zakończeniu współpracy z rodziną asystenci prowadzą 

monitoring rodzin przez okres 6 miesięcy. 

Ogólna liczba dzieci zameldowanych w Raciborzu 

Wiek dzieci Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Ilo ść dzieci Ilość dzieci Ilość dzieci 

0-2 lat 1365 1293 1310 

3 lata 460 481 436 

4-5 lat 945 913 918 

6 lat 488 458 469 

7 lat 433 481 463 

8-12 lat 2147 2117 2166 

13-15 lat 1350 1317 1291 

16-17 lat 1000 935 914 

18 lat 506 522 467 

Razem: 8704 8517 8434 

Tabela nr 3 (Źródło : dane  UM  w Raciborzu) 
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Zadania gminy na rzecz dzieci i rodziny to nie tylko świadczenia z zakresu pomocy 

społecznej. Katalog zadań, realizowanych przez samorząd gminny m.in. zawiera : 

1. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez: 

1) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

2) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin 

wspierających, 

3) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc 

dla dzieci; 

2. finansowanie: 

1) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

2) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny 

wspierające; 

3. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

4. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy. 

Powyższe zadania określa art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.).  

Większość zadań realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który jako 

jednostka organizacyjna miasta powołana jest do wykonywania zadań samorządu gminnego.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2014 i 2015 zatrudniał trzech, a w roku 2016 

czterech asystentów rodziny. W roku 2014 asystenturą objęto 63 rodziny (w których 

przebywało 157 dzieci), w tym 23 było zobowiązanych sądownie. Z 12 rodzinami asystenci 

zakończyli współpracę, w tym w 6 przypadkach ze względu na zaprzestanie współpracy przez 

rodzinę, z jedną ze względu na zmianę metody pracy, natomiast w przypadku 5 rodzin został 

osiągnięty cel, jakim było usamodzielnienie rodziny.  W roku 2015 asystenturą objęto 54 

rodziny, (w których przebywało 118 dzieci), w tym 28 było zobowiązanych sądownie.  
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Z 6 rodzinami asystenci zakończyli współpracę, w tym z jedną ze względu na 

zaprzestanie współpracy przez rodzinę, z trzema ze względu na zmianę metody pracy, z jedną 

z powodu osiągnięcia celów oraz z jedną ze względu na brak efektów.  W roku 2016 

asystenturą objęto 59 rodzin, (w których przebywało 111 dzieci), w tym 39 było 

zobowiązanych do współpracy sądownie. Asystenci zakończyli współpracę z 21 rodzinami, w 

tym ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę (9 rodzin), z powodu osiągnięcia 

celów (6 rodzin) oraz ze względu na uchylenie postanowienia sądu o współpracy z 

asystentem (6 rodzin).  

 Powyższe dane wskazują, iż odsetek dzieci objętych asystenturą rodziny wynosił   

1,80 % w roku 2014, 1,38 % w roku 2015 oraz 1,31 % w roku 2016, w stosunku do ogólnej 

liczby dzieci zameldowanych w Raciborzu.  

 Miasto Racibórz zleca także prowadzenie placówki wsparcia dziennego (PWD) 

organizacji wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Raciborska placówka prowadzona jest    

w formie łączonej tj. opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 

wychowawczych oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. W okresie roku 

szkolnego funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 16.00 w formie 

stacjonarnej. W pozostałym zakresie organizowane są zajęcia w terenie w formie pracy 

podwórkowej. Do placówki kierowane są dzieci na podstawie orzeczenia sądowego, 

skierowania przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pedagoga szkolnego, na prośbę 

rodzica, poprzez zobowiązanie kuratora lub też dzieci przyprowadzane są przez pedagoga 

ulicy. W roku 2014 do placówki uczęszczało codziennie ok. 17 wychowanków (zapisanych 

było 32 małoletnich), w roku 2015 do placówki uczęszczało codziennie ok. 24 wychowanków 

(zapisanych było 35 małoletnich), a w roku 2016 do placówki uczęszczało codziennie ok. 26 

wychowanków (zapisanych jednorazowo było 34 małoletnich).  

 Powyższe dane wskazują, iż odsetek dzieci uczęszczających do placówki wsparcia   

wynosił 0,19 % w roku 2014,  0,28 % w roku 2015 oraz 0,30 %  w roku 2016 , w stosunku do 

ogólnej liczby dzieci zameldowanych w Raciborzu.  

 Głównymi problemami, z jakimi borykają się wychowawcy placówki są: ADHD, 

zaburzenia w zachowaniu, zachowania opozycyjno- buntownicze, trudności z opanowaniem 

materiału szkolnego, niewydolność wychowawcza rodziców dzieci, wybiórcze sprawowanie 

opieki nad małoletnimi i nieletnimi przez ich opiekunów prawnych, brak 

usystematyzowanego modelu wychowawczego rodziców, trudności we współpracy 

z rodzicami, absencja szkolna. Zaznaczyć należy, iż coraz częściej osoby kierowane do PWD, 
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to dzieci ze sprzężonymi dysfunkcjami w funkcjonowaniu, co wymaga zaangażowania coraz 

to bardziej wyspecjalizowanej kadry, nieograniczającej się jedynie do wychowawców 

i psychologa.  

 Funkcjonowanie placówki z pewnością przyczynia się do zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu dzieci i młodzieży na terenie Raciborza, jak również zapobiega zabieraniu przez 

sąd dzieci z domów rodzinnych do różnych form pieczy zastępczej, skąd bardzo często nie 

wracają już do rodziny biologicznej. Od momentu utworzenia PWD tj. od 2012 r., pierwszy 

raz w 2016 r. została założona lista dzieci oczekujących na przyjęcie do placówki. 

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których pobyt w placówce może zapobiec 

umieszczeniu ich w pieczy zastępczej. 

 Gmina współfinansuje również pobyt dzieci w pieczy zastępczej, która może mieć 

następujące formy: pobyt w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych lub 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. W przypadku umieszczenia dziecka w ww. 

formach opieki, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tego dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 

w wysokości: 10% wydatków - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% 

wydatków - w drugim roku pobytu; 50% wydatków - w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 W 2014 roku Miasto Racibórz współfinansowało pobyt : 

1)  50 dzieci  w rodzinach zastępczych (kwota 190 382,37 zł.);  

2) 18 dzieci w pieczy instytucjonalnej, umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu, Regionalnej Placówce 

Opiekuńczo-Terapeutycznej w Cyprzanowie (kwota 194 791,28 zł).  

 W 2015 roku Miasto Racibórz współfinansowało pobyt : 

1)  66 dzieci  w rodzinach zastępczych (kwota 308 069,04 zł.);  

2) 35 dzieci w pieczy instytucjonalnej, umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu, Regionalnej Placówce 

Opiekuńczo-Terapeutycznej w Cyprzanowie oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 

w Zbrosławicach (kwota 220 767,17 zł).  
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 W 2016 roku Miasto Racibórz współfinansowało pobyt : 

1)  78 dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 453 642,01 zł);  

2) 31 dzieci w pieczy instytucjonalnej, umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu, Regionalnej Placówce 

Opiekuńczo-Terapeutycznej w Cyprzanowie, Regionalnej Placówce Opiekuńczo-

Terapeutycznej w Samborowicach oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 

Psychiatrycznym w Zbrosławicach ( 2 dzieci), współfinansowanych na podstawie 

przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (kwota 252 456,36 zł). 

 Powyższe dane wskazują, iż odsetek dzieci przebywających w pieczy zastępczej 

wynosił 0,78 % w roku 2014, % , 1,18% w roku 2015 oraz 1,29 % w roku 2016 w stosunku 

do ogólnej ilości dzieci zameldowanych w Raciborzu.  

 

 Reasumując można stwierdzić, iż odsetek dzieci objętych pomocą w formie 

asystentury rodzinnej jak i placówki wsparcia dziennego (PWD) jest niewielki. Jednak jak 

wynika z danych widać wzrastające zapotrzebowanie na usługi PWD. Tendencja ta wskazuje, 

iż służby społeczne swoimi działaniami starają się zapobiec umieszczeniu dzieci w pieczy 

zastępczej. 

 Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej, należy 

doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej 

rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować i wyręczać rodzinę w wypełnianiu jej roli, 

należy ją przede wszystkim wspierać i wspomagać, aby przywrócić jej prawidłowe 

funkcjonowanie. 

Należy budować system wspierania rodzin biologicznych oraz rozwijać rodzinne 

formy opieki zastępczej. Bardzo ważne, zatem jest, aby wszystkie podmioty i instytucje 

uczestniczyły w procesie wspierania rodziny.  

Pomoc społeczna, jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

 W przepisach o pomocy społecznej zawarta jest zasada pomocniczości, która kładzie 

nacisk na wspieranie, a nie bezpośrednie zaspokajanie potrzeb. 
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IV. ADRESACI PROGRAMU  

Program skierowany jest do wszystkich rodzina mieszkających w Raciborzu, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

• rodzin  przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, 

• rodzin dotkniętych przemocą, 

• rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem, 

• dzieci i młodzieży, 

• rodzin dotkniętych uzależnieniem. 

V. REALIZATORZY PROGRAMU  

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, 

3. Szkoły i przedszkola, 

4. Sąd Rejonowy, kuratorzy zawodowi i społeczni, 

5. Policja, 

6. Straż Miejska, 

7. Urząd Miasta, 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

9. Inne instytucje i organizacje działające na rzecz wspierania rodziny. 

VI. CEL STRATEGICZNY, CELE OPERACYJNE I PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 
PROGRAMU  

 Cel strategiczny Programu: 

Wypracowanie sprawnego systemu wsparcia prowadzącego do poprawy jakości życia 

dziecka i rodziny.  

Cel operacyjny nr 1: Wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci. 
 
Przedsięwzięcia: 
a) Dofinansowanie miejsc w dziennych formach opieki nad dzieckiem do lat 3 
Miernik: 

• liczba dofinansowanych miejsc w żłobkach i przedszkolach 
b) Udzielanie konsultacji i specjalistycznego poradnictwa: prawnego, psychologicznego, 

pedagogicznego i rodzinnego 
Miernik: 
• liczba osób korzystających z porad 
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c) Wdrażanie programów edukacyjnych i doskonalących umiejętności wychowawcze dla  
rodziców 
Miernik: 
• liczba zrealizowanych programów 

 
Cel operacyjny nr 2: Wzmacnianie funkcji rodziny i budowania więzi rodzinnych. 
 
Przedsięwzięcia: 
a) Tworzenie i realizowanie projektów służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku 

rodziny, umacniania więzi rodzinnych oraz podtrzymywaniu tradycji rodzinnych 
Miernik: 
• liczba i rodzaj zrealizowanych projektów 
b) Realizowanie projektów mających na celu integrację międzypokoleniową 
Miernik: 
• liczba zrealizowanych projektów 

 
Cel operacyjny nr 3: Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. 
 
Przedsięwzięcia: 
a) Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 
Mierniki: 
• liczba placówek oświatowych, które organizują posiłki dzieci 
• liczba dzieci korzystających z posiłków w szkołach 
• liczba dzieci korzystających z dofinansowania posiłków w żłobkach, przedszkolach i 

szkołach 
b) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży 
Mierniki: 
• liczba dzieci uczestniczących w akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście” 
• liczba form wypoczynku zorganizowanych w mieście 
c) Budowa  lub  modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej 
Mierniki: 
• liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów 
• liczba dostępnych obiektów sportowych 
d) Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i aktywnego stylu spędzania wolnego 

czasu oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 
Mierniki: 
• liczba podmiotów dających możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
• liczba ofert dofinansowanych przez miasto w otwartych konkursach ofert w ww. 

obszarach dla dzieci i młodzieży 
e) Zwiększanie możliwości dostępu do instytucji kultury i  sportu  dla rodzin wielodzietnych 
Mierniki: 
• liczba podmiotów oferujących ulgi 
• liczba wniosków złożonych o wydanie karty Rodzina+ 
 
 
Cel operacyjny nr 4: Poprawa funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
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Przedsięwzięcia: 
a) Możliwie jak najszybsze reagowanie na sytuacje kryzysowe w rodzinie wymagającej 

wsparcia 
Mierniki: 
• liczba rodzin wymagająca wsparcia  
• liczba dzieci umieszczonych w ciągu roku w pieczy zastępczej 
b) Zabezpieczenie schronienia dla osób będących w kryzysie 
Miernik: 
• liczba osób, którym zapewniono schronienie 
c) Wspomaganie rodziny przeżywającej trudności poprzez przyznawanie pomocy w postaci: 

asystenta rodziny, placówki wsparcia dziennego 
Mierniki: 
• liczba dzieci skierowanych  do placówki wsparcia dziennego 
• liczba dzieci w rodzinach objętych asystenturą 
• liczba dzieci  uczęszczających do placówki wsparcia dziennego 
• liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej 
 

VII. ZASADY FINANSOWANIA  

Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków : 

� budżetu Miasta Racibórz, 

� dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, 

� dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 

� programów rządowych z zakresu wspierania rodziny, 

� innych środków pozyskanych w ramach konkursów dotacyjnych. 

 

VIII. OCZEKIWANE REZULTATY PROGRAMU  

1. Propagowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny. 

2. Szerzenie zróżnicowanych form pomocy dostosowanych do faktycznych potrzeb 

środowiska lokalnego. 

3. Zwieszenie ilości rodzin, które przezwyciężyły trudną sytuację życiową i nabyły 

zdolność do wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych w wyniku otrzymanej 

pomocy. 

IX.  KOORDYNACJA I MONITORING PROGRAMU 
 
 

1. Koordynowaniem Programu i jego monitorowaniem będzie zajmował się Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Raciborzu. 

2. Monitorowanie programu odbywać się będzie poprzez następujące działania: 
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1) coroczne gromadzenie danych statystycznych i informacji dotyczących realizacji 

programu, 

2) analizowanie zebranych danych i informacji, 

3) ocena stopnia wykonania założonych do realizacji celów i przedsięwzięć, 

4) planowanie ewentualnych zmian w programie oraz wdrażanie zmodyfikowanych 

działań, 

5) przedstawianie Radzie Miasta raportu z realizacji Programu, ujętego w corocznym 

sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta 

Racibórz, a po zakończeniu Programu - przedstawienie Radzie Miasta do dnia 

31.03.2020 r. sprawozdania z jego realizacji za lata 2017-2019. 



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych
gminy należy m.in. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Raciborską Radę Działalności Pożytku
Publicznego.




