
UCHWAŁA XXXX/322/2022 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 

Na podstawie art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej ( Dz. U. z 2022 r. poz.  447 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2023-2025 stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXX/322/2022 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 

Wstęp 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju wszystkich jej 
członków. Dzieci potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony osób dorosłych, których obowiązkiem 
jest zapewnienie im opieki i odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju. W związku z powyższym 
niezwykle ważne jest otoczenie rodziny należytą uwagą i troską. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 176 pkt 1, obliguje gminy do realizacji 
zadania jakim jest opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Przepisy ww. 
ustawy wyznaczają dwa zasadnicze obszary działania. W pierwszym z nich kładzie się nacisk wsparcie rodzin 
borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, w drugim natomiast na zapewnienie sprawnie 
funkcjonującego sytemu pieczy zastępczej w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowywania 
dziecka przez rodziców. 

Niniejszy dokument zawiera diagnozę sytuacji rodzin zamieszkujących teren gminy Skoroszyce. Pozyskane 
dane w połączeniu ze zrealizowaną dotychczas pomocą, stają się punktem wyjścia do planowania dalszych 
działań, odpowiadających na potrzeby i mających na celu kompleksowe wsparcie rodzin z terenu gminy 
Skoroszyce w kolejnych latach. W oparciu o powyższe opracowany został Gminny Program Wspierania 
Rodziny dla Gminy Skoroszyce na lata 2023–2025, zwany dalej Programem, którego założeniem jest tworzenia 
warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych oraz 
przywracania rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-wychowawczych, przy 
współpracy różnych instytucji stawiających w centrum zainteresowania dobro rodziny i dziecka. 

Podstawy prawne: 

·Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 
z 2022 r.,poz.447 ze zm.) zwaną ustawą o wspieraniu rodziny, 

·Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268) zwaną ustawą o pomocy 
społecznej, 

·Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz.218 ze zm.) 
zwaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

·Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1119ze zm.) zwaną ustawą o wychowaniu w trzeźwości, 

·Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r., poz.2050 ze zm.) zwaną 
ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 

·Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2022 r. poz.559 ze zm.) 

Diagnoza społeczna 

W latach 2019-2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach objął rodziny potrzebujące 
pomocy szeroko rozumianym wsparciem. Rodziny te często dotknięte są ubóstwem, które generuje 
występowanie różnego rodzaju patologii społecznej. W wielu rodzinach objętych pracą socjalną lub nadzorem 
kuratora występują liczne problemy w opiece nad dziećmi: zaniedbywanie nauki, nierealizowanie obowiązku 
szkolnego, zagrożenie demoralizacją, niska samoocena, złe warunki socjalno-bytowe, uzależnienie od alkoholu 
rodziców, zaniedbania w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Brak odpowiedniego, 
specjalistycznego wsparcia dla tych rodzin powoduje potencjalne zagrożenie związane z koniecznością 
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na sytuację bytową rodzin  
jest  problem bezrobocia wśród mieszkańców Gminy Skoroszyce w latach 2019-2021 miał tendencję 
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spadkową. Największa liczba osób z problemem bezrobocia korzystała z pomocy w formie zasiłku okresowego 
w roku 2019, a następnie      odnotowano   tendencję   spadkową. 

Liczba   bezrobotnych  wskazana  została w poniższym wykresie. 

 
Źródło: Sprawozdanie 05-MRPIPS 

Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej obliczany jest jako stosunek liczby osób 
w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach 
korzystających z pomocy ogółem. 

Kolejny wykres przedstawia liczbę rodzin ogółem korzystających z pomocy społecznej. 

 
Źródło: Sprawozdanie 03-MRPIPS 

Id: AEE51478-30B5-4469-9C38-6F8D571D39D7. Podpisany Strona 2



Na przestrzeni lat 2019-2021 obserwujemy spadek liczby rodzin korzystających z pomocy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, co z pewnością jest spowodowane również spadkiem bezrobocia. 

 
Źródło: Sprawozdanie 03-MRPIPS 

W ostatnich latach wzrosła liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ze względu na niskie 
kompetencje wychowawcze rodziców. 

W roku 2019 liczba Niebieskich Kart wynosiła 43, w roku 2020 odnotowano znaczący spadek Niebieskich 
Kart, natomiast rok 2021 zwiększył znacząco ilość Niebieskich Kart, co prawdopodobnie było spowodowane 
pandemią Covid- 19. 
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Źródło: Opracowanie własne 

W 2021 roku procedura Niebieskiej Kart została wszczęta, aż 53 razy co prawdopodobnie było 
spowodowane pandemią Covid- 19. Istotnym jest też fakt wzrostu wskaźnika przemocy przy jednoczesnym 
spadku bezrobocia oraz liczby osób korzystających z pomocy społecznej. 

Analiza SWOT 

Mocne strony: 

- baza oświatowa (przedszkola, szkoły, świetlice szkolne, nowe przedszkole w budowie); 

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracowników pomocy społecznej; 

- praca interdyscyplinarna z rodziną; 

- realizacja programów profilaktycznych przez różne podmioty; 

- istniejące placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie powiatu nyskiego; 

- wsparcie asystent rodziny; 

- wsparcie rodzin w formie programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych np. Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Słabe  strony:  

- brak grup samopomocowych i inicjatorów ich powstania; 

- brak świetlicy socjoterapeutycznej; 

- brak żłobków na terenie gminy; 

- długi czas oczekiwania na poradnictwo specjalistyczne; 

- utrudniony dostęp do poradni specjalistycznych- wykluczenie komunikacyjne; 

- niskie kwalifikacje osób w wieku aktywności zawodowej; 

- brak możliwości dojazdu do pracy; 

- niskie kompetencje rodziców w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

- uzależnienie od pomocy instytucjonalnej; 

- niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych; 

- brak mieszkań chronionych; 

- rozpad rodziny (separacja, rozwody, wyjazdy za granicę); 

- brak specjalistów na rynku pracy; 

- narastająca przemoc. 

Zagrożenia:   

- zjawiska wykluczenia społecznego; 

- wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych; 

- wzrost liczby dzieci w pieczy zastępczej; 

- patologiczne zachowania wśród dzieci i młodzieży; 

- uzależnienia występujące w rodzinie (alkohol, narkotyki, internet); 

Szanse:  

- współpraca z instytucjami działającymi w obszarze wspierania rodziny, przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy w rodzinie; 

- zaangażowanie i motywacja osób działających na rzecz rodziny; 

- dokształcanie się kadry pomocy; 
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- korzystanie ze szkoleń finansowanych ze źródeł zewnętrznych (środki unijne) 

- możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z Unii Europejskiej I rządowych programów; 

- możliwość zlecenia niektórych zadań organizacjom pozarządowym; 

- wymiana informacji z innymi gminami, korzystanie z dobrych praktyk; 

- zmieniający się rynek pracy, spadek bezrobocia, popyt na pracowników bez kwalifikacji chętnych do 
przyuczenia do pracy. 

Założenia programu 

Program Wsparcia Rodziny i System Pieczy Zastępczej, dalej zwany Programem, jest dokumentem 
przewidzianym do realizacji na lata 2023-2025. Jego podstawowym celem jest utworzenie spójnego systemu 
środowiskowej pracy opiekuńczo- wychowawczej, dzięki któremu zwiększą się szanse życiowe dzieci 
z zaniedbanych środowisk bez konieczności zrywania więzi z rodziną.  Priorytetowym celem programu jest to, 
aby dziecko miało prawo rozwijać się w rodzinie biologicznej. Zawiera on propozycje wspólnych działań 
profilaktycznych skierowanych do rodzin, które wymagają pomocy materialnej i socjalnej oraz specjalistycznej 
tj. psychologicznej, prawnej oraz pedagogicznej. Proponowane działania mają za zadanie wesprzeć rodzinę z ,, 
grupy ryzyka” w pełnieniu jej podstawowych funkcji w myśl zasady, że w pierwszej kolejności 
wykorzystywane powinny być zasoby i możliwości własne. Adresatami programu są rodziny wychowujące 
dzieci i przeżywające kryzys, których same nie mogą pokonać, jak również rodziny, których dzieci zostały 
umieszczone w pieczy zastępczej i wyrażają one chęć współpracy na rzecz odzyskania opieki nad dzieckiem 
i powrotu do domu rodzinnego. Program jest szczególnie skierowany do rodzin: bezradnych w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, niezaradnych życiowo, bezrobotnych, borykających się z problemami 
finansowymi na zaspokojenie potrzeb, dotkniętych uzależnieniem, przemocą, z dziećmi zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym. 

Cele i zadania do realizacji.  

Cel główny: wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej – budowa systemu 
pomocowego i wzmocnienie rodziny wymagającej pomocy. 

Cele szczegółowe:  

1. Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych rodzin. 

2. Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania już 
istniejących. 

3. Podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych. 

4. Działania profilaktyczne. 

5. Podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych. 

Zadania i realizacja  Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

Cel szczegółowy 1. Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych rodzin. 

Cel operacyjny 1. Wzmacnianie funkcji opiekuńczo- wychowawczych rodzin.  

Lp.  Zadania Realizatorzy Planowany termin 
realizacji 

1. Wspieranie rodzin w 
odzyskiwaniu lub wzmacnianiu 
prawidłowego funkcjonowania 
oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Skoroszycach, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Sidzinie, Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Chróścinie, parafie, 
organizacje pozarządowe.  

2023-2025 

2. Prowadzenie działalności Gminny Ośrodek Pomocy 2023-2025 
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profilaktycznej i edukacyjnej. Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Skoroszycach, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Sidzinie, Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Chróścinie, 
Komenda Powiatowa Policji w Nysie, 
organizacje pozarządowe 

3. Organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez 
sport, rekreację i kulturę. 

Ośrodek Kultury Gm. Skoroszyce, 
Samorząd Gminy Skoroszyce, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w 
Skoroszycach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Sidzinie, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w Chróścinie,  

2023-2025 

4.  Współpraca z podmiotami i 
instytucjami zajmującymi się 
rodziną i dzieckiem. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Poradnia 
Psychologiczno- Pedagogiczna, 
Kuratorzy Sądowi, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

2023-2025 

5.  Pomoc i opieka specjalistyczna. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Skoroszycach, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Sidzinie, Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Chróścinie, Poradnia 
Psychologiczno- Pedagogiczna. 

2023-2025 

Cel szczegółowy 2. 

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już 
istniejących. 

Cel operacyjny 2. Poprawa jakości życia, zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego.  

Lp.  Zadania Realizatorzy Planowany termin 
realizacji 

1. Udzielanie pomocy finansowej rodzinom 
żyjącym w trudnych warunkach 
materialnych. 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.  

2023-2025 

2. Rozbudowa systemu chroniącego rodzinę 
przed utratą bezpieczeństwa socjalnego, 
wsparcie dla rodzin z osobami 
bezrobotnymi.  

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Samorząd Gminy, 
Powiatowy Urząd 
Pracy, Gminna 
Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

2023-2025 
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3. Organizacja i koordynacja dożywiania 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Skoroszyce. 

Samorząd Gminy, 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w 
Skoroszycach, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 
w Sidzinie, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny 
w Chróścinie. 

2023-2025 

Cel szczegółowy 3. Podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych. 

Cel operacyjny 3.  Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie. 

Lp. Zadania Realizatorzy Planowany 
termin 

realizacji 
1.  Budowanie lokalnej infrastruktury i 

zasobów dla wczesnej interwencji w 
odniesieniu do osób i rodzin 
zagrożonych uzależnieniami i 
przemocą. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Samorząd Gminy, 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. 

2023-2025 

2. Rozwijanie lokalnego systemu 
poradnictwa, m.in. psychologicznego, 
prawnego i socjalnego oraz 
doskonalenie wczesnej interwencji w 
sytuacjach kryzysowych. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Sąd Rejonowy w 
Nysie, Komenda Powiatowa 
Policji w Nysie, Kuratorzy 
Sądowi, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

2023-2025 

3. Zapewnienie tymczasowego 
schronienia osobom i rodzinom 
znajdującym się w sytuacji kryzysowej, 
w tym ofiarom przemocy. 

Samorząd Gminy, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

2023-2025 

4. Rozszerzenie oferty edukacyjnej 
działań profilaktycznych dla osób 
zagrożonych( uzależnionych i ich 
rodzin) oraz specjalistyczne 
poradnictwo.  

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Szkoła Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w 
Skoroszycach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Sidzinie, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w 
Chróścinie, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

2023-2025 

Cel szczegółowy 4. Działania profilaktyczne. 

Cel operacyjny 4. Budowanie systemu wsparcia, profilaktyka i edukacja rodzin w tym szczególnie dzieci 
i młodzieży. 

Lp. Zadanie Realizatorzy Planowany termin 
realizacji 

1. Promocja programów Zespół Szkolno- Przedszkolny w 2023-2025 
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profilaktycznych i 
psychoedukacyjnych 
skierowanych do rodziców , 
dzieci i młodzieży. 

Skoroszycach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Sidzinie, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w 
Chróścinie, Zakład Opieki 
Zdrowotnej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

2. Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży przez 
propagowanie działalności 
klubowej i rozwój placówek 
wsparcia dziennego. 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w 
Skoroszycach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Sidzinie, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w 
Chróścinie, Ośrodek Kultury 
Gminy Skoroszyce, Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

2023-2025 

3. Promocja i realizacja programów 
profilaktycznych. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Skoroszycach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Sidzinie, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w 
Chróścinie, Ośrodek Kultury 
Gminy Skoroszyce, Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
Samorząd Gminy, organizacje 
pozarządowe. 

2023-2025 

4. Egzekwowanie zakazu 
dystrybucji papierosów, alkoholu 
i narkotyków, wśród młodego 
pokolenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Komenda 
Powiatowa Policji w Nysie. 

2023-2025 

Cel strategiczny 5. 

Podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych. 

Cel operacyjny 5. 

Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom. 

Lp. Zadania Realizatorzy Planowany termin 
realizacji 

1.  Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracowników ( 
pomagających rodzinie) 
przez udział w szkoleniach 
specjalistycznych, stażach, 
studiach podyplomowych, 
itp. 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w 
Skoroszycach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Sidzinie, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w Chróścinie, 
Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. 

2023-2025 

Monitoring i ewaluacja Programu 
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W ramach ewaluacji projektu prowadzony będzie monitoring. Głównymi obszarami monitorowania 
programu będą wyznaczone działania. 

Monitoring realizacji programu umożliwi: 

·rozpoznawanie ilościowe rodzin wymagających pomocy; 

·wyznaczanie kierunków działań z rodziną; 

·wskazywanie jednostek współpracujących oraz określenie ich zadań; 

·ocena rezultatów prowadzonej pracy na rzecz rodziny. 

Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu Wspierania Rodziny w Gminie Skoroszyce na lata 
2023-2025 będą środki finansowe z budżetu gminy Skoroszyce oraz środki pozabudżetowe pozyskane z innych 
źródeł, jak również środki własne podmiotów uczestniczących realizacji programu. Program Wspierania 
Rodziny w gminie Skoroszyce odwołuje się do podstawowych zasad i wartości związanych z rodziną. 
Najważniejszą zasadą jest poszanowanie autonomii rodziny. Oznacza to, że ingerencja instytucji powinna 
ograniczać się do szczególnie uzasadnionych sytuacji, a uczestnictwo rodzin w proponowanej pomocy powinno 
być dobrowolne. Program opiera się na przekonaniu, że dziecko powinno wychowywać się w rodzinie, która 
powinna mieć wszechstronną pomoc. Jednakże po wyczerpaniu się wszelkich form pomocy, gdy rodzina 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, dziecko może trafić do pieczy zastępczej lub rodziny 
adopcyjnej. 

Program ma charakter otwarty i będzie systematycznie aktualizowany w miarę pojawiających się potrzeb 
oraz posiadanych możliwości. W lokalnym systemie działań wszystkie podmioty są ważne i należy brać pod 
uwagę ich opinię. Współpraca między podmiotami zapewni kompleksowe działanie na rzecz wsparcia dziecka 
i rodziny. 
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