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 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolonowskie na lata 2019-2021 

przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej  Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019r. 

   Program adresowany jest głównie do rodzin z dziećmi z terenu gminy Kolonowskie, 

wykazujących niskie kompetencje w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo 

wychowawczych lub przeżywających trudności w ich wypełnianiu, jak również do rodzin, z 

których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej 

Celem głównym Programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

 

CEL GŁÓWNY: 

Stworzenie spójnego systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

           CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1.Promowanie wartości rodziny, wspieranie form organizacji czasu wolnego oraz 

działania edukacyjne służące wzmocnieniu więzi rodzinnych. 

Zadania do realizacji: 

L.p ZADANIA WSKAŹNIK REALIZACJI 

ZADANIA 

1. Organizowanie różnych form 

wypoczynku służących integracji 

rodzin(festyny, imprezy sportowo-

rekreacyjne, pikniki rodzinne, imprezy 

okolicznościowe)  

Biblioteka i Centrum Kultury w 

Kolonowskiem w zakresie 

Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny, organizowała  szereg 

działań w zakresie zajęć na rzecz 

rodzin. 

Akcje „Kulturalne Lato” i 

„Kulturalne Ferie”, zajęcia 

stacjonarne i wyjazdy w każdy 

dzień roboczy w czasie wakacji i 

ferii zimowych 

Przedstawienia z okazji Dnia 

Dziecka i Mikołaja. Organizacja 

imprez sportowych, festynów  dla 

dzieci i młodzieży takich jak turnieje 

piłki nożnej, tenisa stołowego; 

pintballa ,gry terenowe; miejskie, 

rajdy rowerowe, spływy kajakowe, 

wycieczki oraz koncerty. 

Łącznie 26 rożnych działań. 



 Placówki oświatowe organizowały:   

wyjazdy integracyjne, uroczystości 

przedszkolne i szkolne. 

2. Wsparcie rodzin poprzez realizację: 

-rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych ”Karta Dużej 

rodziny” 

 

-liczba rodzin w gminie, którym wydano 

KDR  w 2021r.-11 

3. Organizacje warsztatów, konkursów o 

różnej tematyce mających na celu 

rozwój zainteresowań dzieci i 

młodzieży 

Biblioteka i Centrum Kultury w 

Kolonowskiem zorganizowała szereg 

warsztatów oraz konkursów w roku 

2021. Łączna liczba warsztatów 21 

miedzy innymi warsztaty zegarowe, 

warsztaty kowalskie, tworzenie gier,  

warsztaty ceramiczne, mandale, 
wikliniarstwo, malowanie na wodzie w 
tym 3 konkursy pn. „świąteczne widoczki, 
„Kartka Wielkanocna”, Krzyżówka 
świąteczna”. Ponad 715 osób wzięło 
udział w tych działaniach.   
 

 Realizatorzy: MGOPS, Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe, BiCK 

Osiągnięte rezultaty: 

 Powyższe działania  miały wpływ na zwiększenie więzi rodzinnych, integrację oraz poprawę 

stylu życia, promowanie prawidłowych wzorców rodziny w tym wspólnego spędzania czasu 

wolnego. 

 

2.Wsparce socjalno-bytowe rodzin. 

Zadania do realizacji 

Lp. ZADANIE WSKAŹNIK REALIZACJI 

ZADANIA 

1. Bieżąca analiza sytuacji rodzin 

korzystających z pomocy MGOPS w 

Kolonowskiem 

Liczba rodzin korzystających z 

pomocy MGOPS –149 

Powody korzystania z pomocy: 

-bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego-40rodzin 

-długotrwała i ciężka choroba-48 rodz. 

-niepełnosprawność-34 rodziny  

-wielodzietność-10 rodzin 

-ubóstwo-32 rodziny 

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb 

bytowych dzieci i rodzin 

Liczba osób korzystających z 

pomocy-138 



 Formy udzielonej pomocy finansowej 

rzeczowej: 

-zasiłek stały 18 osób/ 98.924 zł 

-zasiłek okresowy- 25osób,/44.740zł. 

-zasiłki celowe na zakup opału, 

odzieży, leczenie-44 osoby/65.200 zł. 

-dożywianie  w szkole i przedszkolu -

45 dzieci- 35.500zł. 

- świadczenie wychowawcze 544 

rodzin- kwota: 5.113.290zł. 

- stypendia szkolne,- 4 dzieci/3769,60 

zł. 

świadczenia rodzinne- 142 rodziny,  

kwota: 905.257 zł. 

 świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 7 rodzin/  kwota 

58198 zł. 

- paczki żywnościowe z Banku 

żywności -270 osób/ 1080 paczek 

3. Aktywizacja społeczna i zawodowa 

rodzin 

Liczba osób/rodzin dotkniętych 

przemocą, uzależnieniami 

skierowanych na terapię-4 

-Liczba rodzin objętych pracą 

socjalną-139 

-Liczba osób/dzieci korzystających ze 

wsparcia psychologa-52 

 

4. Zapewnienie pomocy osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie 

Liczba rodzin i dzieci w rodzinach 

objętych działaniami Zespołu 

Interdyscyplinarnego/ grup 

roboczych-11 

Liczba uruchomionych procedur 

„Niebieskie Karty”-7 

Liczba dzieci w rodzinach objętych 

procedurą „Niebieskie Karty”-18 

 

5. Zapewnienie dostępu do lokali 

socjalnych i komunalnych dla rodzin z 

dziećmi. 

Liczba rodzin z dziećmi, które 

otrzymały przydział lokalu 

komunalnego-0 

Liczba rodzin z dziećmi, które 

otrzymały dodatek mieszkaniowy-24 

Liczba rodzin z dziećmi, które 

otrzymały dodatek energetyczny-8 

6. Zapewnienie środków finansowych na 

współfinansowanie kosztów pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej 

Liczba dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej z terenu gminy-9 

Wysokość środków wydatkowanych 

na pokrycie kosztów pobytu dzieci w 

pieczy zastępczej-39.316zł. 

Realizatorzy: MGOPS, Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe, GKRPA, Zespół 

Interdyscyplinarny, Policja, służba zdrowia. 



Osiągnięte rezultaty: 

Powyższe działania miały pozytywny  wpływ na funkcjonowanie rodzin na ich sytuację 

materialną, mieszkaniową oraz  poprawę warunków bytowych. 

 

3.Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

Zadania do realizacji: 

Lp. ZADANIA DO REALIZACJI WSKAŹNIKI REALIZACJI 

ZADANIA 

1. Prowadzenie programów 

profilaktycznych i edukacyjnych 

dla dzieci i młodzieży 

Działania w ramach akcji „Kulturalne 

Lato” i „Kulturalne Ferie” mają w 

większości charakter edukacyjny i 

sportowy. Łącznie odbyło się około 50 

działań na rzecz dzieci i młodzieży min 

wyjazd do teatru Lalki  , spotkanie z 

psem ratownikiem, Spartakiada, gry 

terenowe, wyjazdy do Ogrodzieńca, 

Wilkowic, wyjazd na basen czy kina. W 

świetlicach wiejskich, w ramach 

działalności bieżącej, dzieci i młodzież 

mogą uzyskać pomoc w zakresie 

odrabiania zadań domowych. 

2. Wsparcie materialne dzieci i 

młodzieży  w celu zapewnienia 

realizacji potrzeb edukacyjnych 

dzieci i młodzieży 

Liczba dzieci otrzymujących stypendia 

szkolne(socjalne)-2 dzieci 

Kwota wypłaconych świadczeń- 

3769,60 

3. Organizowanie bezpłatnych form 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Kulturalne Ferie, Kulturalne Lato. 

 

4 Zapewnienie wsparcia 

specjalistycznego dla dzieci i 

młodzieży (psycholog , pedagog) 

Liczba specjalistów pracujących na 

rzecz dzieci i młodzieży- 2 

psychologów 

Liczba osób objętych wparciem-52 

 w tym :dzieci -21 



Realizatorzy: MGOPS, Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe, BiCK, GKRPA, Zespół 

Interdyscyplinarny, Policja, służba zdrowia 

Osiągnięte rezultaty: 

 Poprzez realizację programów profilaktycznych podniesiono  świadomość wśród dzieci i 

młodzieży dot. uzależnień i zagrożeń  współczesnego świata. Wsparcie specjalistyczne 

pomogło zapobiegać zagrożeniom jakie czyhają na dzieci i młodzież oraz rozwiązać 

problemy życiowe dzieci i młodzieży. 

 

4. Rozwijanie systemu wsparcia dla rodziny. 

 

L.p ZADANIA DO REALIZACJI WSKAŹNIKI REALIZACJI 

CELU. 

1. Rozwijanie systemu asystentury 

rodzinnej 

Liczba rodzin objętych pomocą 

asystenta -14 

Liczba dzieci w rodzinach objętych 

wsparciem asystenta-32 

 

2 Zapewnienie dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego. 

Liczba osób, które skorzystały z 

poradnictwa specjalistycznego 

(psychologiczne, prawne)  -

52osoby 

3. Rozwijanie pracy socjalnej świadczonej 

w rodzinach, w których występują 

trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

Liczba rodzin/osób objętych pracą 

socjalną-139 

4. Zapewnienie usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

Liczba rodzin objętych usługami 

opiekuńczymi i specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi -44 

Realizatorzy: MGOPS, Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe, GKRPA, Zespół 

Interdyscyplinarny, Policja, służba zdrowia 

Uzyskane rezultaty 

W wyniku realizacji zadań rodziny objęte Programem otrzymały  wsparcie,  mające na celu 

ograniczenie dysfunkcji rodziny, wzmocnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

w celu zapobieżenia umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. 



 

5.Wsparcie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny. 

l.p ZADANIA DO REALIZACJI Wskaźniki realizacji zadań 

1. Szkolenie osób zajmujących się 

pomocą na rzecz dzieci i rodziny 

Liczba szkoleń- 12 

Liczba uczestników szkolenia -7 

Tematyka szkoleń: 

-Realizacja ustawy o pomocy 

społecznej, 

-Przemoc w rodzinie 

-Wypalenie zawodowe 

-Świadczenia wychowawcze, 

rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. 

Realizatorzy: MGOPS, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny,  

Uzyskane rezultaty: 

Poprzez udział w szkoleniach nastąpił  wzrost kompetencji i umiejętności osób pracujących w 

obszarze wsparcia dla dzieci i rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


