
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

 MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA 

NA LATA 2015 – 2017 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

za 2017 rok 



1 
 

 

I. Wprowadzenie 

 

 Gminny program wspierania rodziny miasta i gminy Kolbuszowa na lata 2015 - 2017 tworzył 

lokalny system ochrony oraz wsparcia dzieci i rodzin, w szczególności przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ustanowiony został uchwałą nr VII/52/15 Rady 

Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26.02.2015 r. Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono 

Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. 

Działania podejmowane w ramach Programu adresowane były do rodzin wychowujących 

dzieci, dotkniętych m.in.: przemocą, problemem uzależnień, zagrożonych ubóstwem, przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Praca z rodziną oraz pomoc w opiece  

i wychowaniu dzieci realizowane były przez służby społeczne pracujące na rzecz dziecka i rodziny, 

również w obszarze oświaty, kultury i sportu, przy udziale organizacji pozarządowych.  

Nowy gminny program wspierania rodziny, który jest kontynuacją poprzedniego został 

wprowadzony 15.12.2017 r. uchwałą Nr XLVIII/593/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej i obejmuje lata 

2018 – 2020. 

 

II. Realizacja Programu w 2017 roku 

 

Zadanie 1 - Zapewnienie wsparcia i pomocy asystenta dla rodzin przeżywających trudności       

w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec dzieci. 

 

 Doświadczenie pracowników Ośrodka Pomocy w pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo 

– wychowawczymi wskazuje na potrzebę coraz bardziej pogłębionej i zindywidualizowanej pracy. 

Większe zaangażowanie osoby pomagającej może być jednym z warunków osiągnięcia sukcesu w pracy 

z rodziną. 

 Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi w dużej mierze 

prowadzona jest przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, których 

działania nakierowane są na zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno – bytowych klientów. 

 Główną formą pomocy dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oprócz pracy 

socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych jest wsparcie asystentów rodziny. Zaangażowanie 

asystenta rodziny skupia się między innymi na: wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, 

pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji życiowej w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, 

wdrożeniu prawidłowych postaw życiowych i rodzicielskich członków rodziny, odbudowaniu więzi  

i relacji rodzinnych. Asystent rodziny koncentruje się w swojej pracy na wzmocnieniu rodziny 

 i pobudzaniu aktywności wszystkich członków rodziny w dążeniu do poprawy sytuacji życiowej 
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rodziny i właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych przy wykorzystaniu zasobów 

własnych rodzin oraz wsparcia środowiska lokalnego. Asystentura rodziny pełni ważną rolę w systemie 

wspierania rodziny. Niezależnie od pracowników socjalnych, asystent rodziny zajmuje się wyłącznie 

pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu 

stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Elastyczny i nienormowany czas pracy 

asystenta służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. 

Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia 

przez Sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi 

rodzicami dzieci w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub 

koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji 

sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem. Powinien on aktywnie 

uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w 2017 roku zatrudniał trzech 

asystentów rodziny (2,5 etatu), w tym jednego w ramach projektu „Gmina Kolbuszowa przyjazna 

rodzinie”. Pomocą asystentów rodziny zostało objętych 27 rodzin o łącznej liczbie członków 104 

(44 osoby dorosłe oraz 60 dzieci). Działania asystentów rodziny przyczyniły się do poprawy postaw 

rodzicielskich rodziców i wzmocnienia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

W 2017 roku asystenci:   

 sporządzili diagnozę problemów i potrzeb rodziny 

 opracowali 27 planów pracy z rodziną (opracowanie i realizacja we współpracy z jej członkami 

oraz w konsultacji z pracownikami socjalnymi),  

 dokonywali okresowej oceny sytuacji rodziny, 

 uczestniczyli w opracowaniu planów pracy z rodziną, której dziecko jest umieszczone w pieczy 

zastępczej (opracowanie we współpracy z powiatowym koordynatorem pieczy zastępczej), 

  udzielali pomocy oraz uczyli członków rodziny konstruktywnego i prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego (trening higieniczny, kulinarny),   

 udzielali pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz wychowawczych  

z dziećmi,  

 prowadzili pedagogizację rodziców na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, stylów 

wychowawczych i metod wychowawczych,  

 udzielali pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych (trening asertywności, 

poprawnej komunikacji, kontakt z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny), 

 udzielali wsparcia i pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych, 

 współpracowali z jednostkami administracji sądowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny,  



3 
 

 sporządzali opinie na wniosek Sądu o rodzinie i jej członkach,  

 współpracowali z zespołem interdyscyplinarnym lub grupami roboczymi, o których mowa  

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

 monitorowali sytuację rodzin po zakończeniu współpracy, 

 podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia dzieci i rodzin, 

 współpracowali z kuratorami rodzinnymi.  

W rodzinach, gdzie była realizowana praca i udzielane wsparcie, asystent pomagał i towarzyszył 

między innymi w:  

 przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych w określonych instytucjach,  

 nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji społecznych, poradni 

specjalistycznych czy organizacji pozarządowych,  

 zwiększaniu motywacji klientów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania 

nauki czy poszukiwania pracy,  

 zwiększeniu motywacji do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej czy regularnego 

przyjmowania zalecanych leków,  

 organizowaniu wsparcia materialnego,  

 wspieraniu aktywności społecznej rodzin, 

 motywowaniu rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, 

 rozwiązywaniu codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa domowego i załatwiania spraw urzędowych, gospodarowania 

czasem,  

 poprawie relacji wewnątrzrodzinnych,  

 mobilizowaniu rodziców do regularnej współpracy z poradniami specjalistycznymi 

 podnoszeniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych oraz budowaniu autorytetu rodziców, 

 podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania,  

 wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym,  

 odbudowaniu zdrowych postaw psychospołecznych. 

 

Zadanie 2 - Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności służb pomocy 

społecznej 

 

 Pracownicy zatrudnieni w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej 

brali udział w różnorodnych szkoleniach, spotkaniach  i konferencjach m. in.: 

 Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc (1 asystent rodziny,  

1 pracownik)  

 Praca asystenta rodziny w praktyce (1 asystent rodziny)  
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 Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja – aktualne problemy (1 pracownik) 

 Dochód w pomocy społecznej – zagadnienia praktyczne (1 pracownik) 

 Kodeks Postępowania Administracyjnego w OPS – aktualne problemy (4 pracowników) 

 Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3  

(3 pracowników) 

 Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami (1 asystent rodziny),  

 Kodeks Postępowania Administracyjnego w OPS – Nowelizacja (3 pracowników) 

 Zmiana w KPA i jej wpływ na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

(1 pracownik) 

 Procedury administracyjne w sprawach pomocy społecznej (3 pracowników) 

 Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych. 

Dobre praktyki (1 pracownik) 

 Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna (1 asystent 

rodziny) 

 Zadania OPS w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1 pracownik) 

 Szkolenie dla kadry pomocy społecznej w zakresie wsparcia ofiar handlu ludźmi (1 pracownik) 

 Aktualne wyzwania polityki senioralnej w Polsce – problemy społeczne w kontekście 

starzejącego się społeczeństwa (1 pracownik) 

 Przemoc w pomocy – skuteczna pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową bez wikłania 

się w dramatyczne trójkąty (1 pracownik) 

 Prowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  

(1 pracownik) 

 Dokumentacja i narzędzia dla osób i instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (1 pracownik) 

 Ochrona rodziny przed przemocą, stan aktualny oraz rekomendacje do dalszej pracy  

(1 pracownik) 

 Diagnoza rodziny w kontekście działań interwencyjnych, nadzorczych i opiniodawczych – 

ocena sytuacji rodzinnej, ocena sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka, ocena 

rozwojowa dziecka, ocena kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, określenie 

zasad i wymagań (1 pracownik) 

 Trening umiejętności zarządzania zespołami i zasobami ludzkimi (1 pracownik) 

 Spotkanie Podkarpackiego Forum Zdrowia Psychicznego (1 pracownik) 

 Spotkanie informacyjne związane z realizacja projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr 

systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (1 asystent rodziny) 

 Pomoc społeczna (2 pracowników) 

 Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015 – 2020 – edycja 2018 (1 pracownik) 
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 Metodologia tworzenia lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego (1 pracownik) 

 Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży (1 pracownik) 

 Najnowsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz handel ludźmi – 

możliwości pomocy ofiarom ( 1 pracownik) 

  Konsultacje społecznych zmian w ustawach wdrażających program kompleksowego wsparcia 

dla rodzin „Za życiem” (1 asystent rodzinny) 

W 2017 roku 4 pracowników tut. Ośrodka ukończyło studia II stopnia: organizacja pracy socjalnej 

i resocjalizacja (2 osoby), zarządzanie firmą (1 osoba), finanse i rachunkowość (1 osoba). Jeden 

pracownik ukończył studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością. 

 

Zadanie 3 - Umożliwienie rodzinom dostępu do poradnictwa specjalistycznego przez rozwój 

istniejących instytucji działających na rzecz rodziny 

  

 W 2017 roku specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej dokonali 

886 diagnoz osób z terenu powiatu kolbuszowskiego w tym: poradnictwa psychologicznego 265 

diagnoz, poradnictwa pedagogicznego 236 diagnoz, poradnictwa logopedycznego 131 diagnoz oraz 254 

porady w ramach poradnictwa zawodowego. 

 W Poradni Zdrowia Psychicznego – Centrum Psychiatrii NZOZ „Anima” w Kolbuszowej  

w 2017 r., 3969 osoby z terenu powiatu kolbuszowskiego skorzystały z pomocy psychologa, 2050 osób 

skorzystało z pomocy psychiatry. Poradnia objęła opieką terapeutyczną 921 osoby.  

Na terenie gminy Kolbuszowa działa Poradnia Leczenia Uzależnień, gdzie można uzyskać 

specjalistyczną pomoc i wsparcie. W 2017 roku osoby z terenu gminy Kolbuszowa skorzystały  

z pomocy w formie: 

- indywidualnej terapii uzależnień - 192 osoby 

- grupowej terapii leczenia uzależnień - 71 osób 

- skierowanie do placówek stacjonarnych - 8 osób. 

 W 2017 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej udzielił pomocy 

łącznie 842 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 222 rodzinom. 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „Nil” w 2017 r. udzielało 

bezpłatnych porad prawnych dla osób z trenu gminy Kolbuszowa w ilości  1004 godzin dla 348 osób. 

W Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie „NIL” w 2017 roku wzięło 

udział 33 osoby z terenu Gminy Kolbuszowa. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w 2017 r. udzielił osobom z terenu gminy Kolbuszowa 

różnych form wsparcia, między innymi: 

- podjęcie pracy subsydiowanej - 203 osoby 

- podjęcie pracy subsydiowanej - działalność gospodarcza 29 osób 
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- podjęcie pracy subsydiowanej - działalność gospodarcza w tym bon na zasiedlenie 2 osoby 

- podjęcie pracy subsydiowanej – prace interwencyjne – 93 osoby 

- podjęcie pracy subsydiowanej – roboty publiczne – 7 osób 

- podjęcie pracy subsydiowanej poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie – 8 osób 

- podjęcie pracy subsydiowanej w ramach bonu zatrudnieniowego – 2 osoby 

- podjęcie pracy subsydiowanej w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie 

skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 1 osoba 

- podjęcie pracy subsydiowanej w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 63 osoby 

- rozpoczęcia szkolenia – 27 osób 

- rozpoczęcia szkolenia – w tym w ramach bonu szkoleniowego – 12 osób 

- rozpoczęcie stażu – 261 osób. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej opracował i realizował 3 projekty dotyczące 

problematyki bezrobocia, w których  brało udział 203 osoby z terenu gminy Kolbuszowa. 

 

Zadanie 4 - Pomoc rodzinom poprzez działania rodzin wspierających 

 

 Rodziny wspierające mają pomagać rodzicom, którzy mają problemy z wykonywaniem swoich 

obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Problemy te mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców 

w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie 

wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić. Pomoc rodziny 

wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak: organizowanie czasu wolnego 

dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, 

wskazówki dotyczące wychowania dzieci, ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin 

spraw, jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia 

budżetu domowego. Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić rodziny z najbliższego otoczenia 

dziecka po odbyciu odpowiedniego szkolenia organizowanego przez gminę. Rodzina wspierająca 

otrzyma zwrot kosztów świadczonej pomocy, co zostanie określone w umowie.  

W gminie Kolbuszowa 2017 roku nie funkcjonowała żadna rodzina wspierająca. 

 

Zadanie 5 – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc dla 

wszystkich potrzebujących dzieci 

 

 Na terenie gminy Kolbuszowa działa Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza przy Polskim 

Komitecie Pomocy Społecznej (Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko – Gminny  

w Kolbuszowej - PKPS), z której w 2017 r. w sposób systematyczny skorzystało 26 dzieci z terenu  

tut. gminy. Świetlica adresuje swoją pomoc do dzieci i młodzieży w wieku 6 -15 lat, uczęszczających 
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do szkoły podstawowej lub gimnazjum, wywodzących się z rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym lub uzależnieniami. 

Działalność świetlicy ma na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez 

wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny. W zakresie potrzeb bytowych Świetlica 

oferowała w dni robocze pomoc poprzez: pobyt dzieci w placówce w godzinach popołudniowych, 

wyżywienie, prowadzenie pracy wychowawczej w grupie, zajęcia korekcyjne i kompensacyjne, 

organizowanie zajęć dla dzieci, w szczególności rekreacyjnych, wypoczynkowych oraz sportowych  

i kulturalno – oświatowych. Pomoc była również świadczona poprzez: kultywowanie zasad życia 

społecznego oraz monitoring systematycznej realizacji obowiązku szkolnego i pomoc  

w przezwyciężaniu trudności w nauce. 

W 2017 roku PKPS w Kolbuszowej prowadził działalność profilaktyczną i pomocową poprzez 

realizowanie własnych programów profilaktycznych i pomocowych. Realizowane programy w 2017 

roku to : 

- „Kulturalna Świetlica”- program realizowany był od 12.06.2017 r. do 15.12.2017 r. i miał na celu 

wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej, poprzez udzielanie pomocy  

w nauce dzieciom i młodzieży, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizację czasu 

wolnego. W ramach programu zrealizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne, literackie, artystyczne, 

wspólne wycieczki oraz imprezy integracyjne. Ponadto zorganizowano dwa turnusy wypoczynku 

letniego, z którego skorzystało 57 osób, w tym 52 osoby z gminy Kolbuszowa; zajęcia wakacyjne  

w Klubie Dziecięcym PKPS w Krośnie dla 10 osób, w Komorowie dla 45 dzieci i młodzież poprzez 

prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia oraz ukazujących zagrożenia używania alkoholu  

i innych środków psychoaktywnych. Zorganizowano spektakle profilaktyczne dla ok. 400 uczniów 

szkół z terenu miasta Kolbuszowa oraz uczniów świetlic socjoterapeutycznych z Głogowa 

Małopolskiego, Wysokiej Głogowskiej, Bud Głogowskich  i Przewrotnego. 

W ubiegłym roku PKPS zorganizował półkolonie dla 52 dzieci z terenu Gminy Kolbuszowa. 

 W gminie Kolbuszowa organizuje się szereg spotkań na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży m.in.: 

warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, plenery,  zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia wychowania 

fizycznego na basenie w Kolbuszowej.  

Placówki oświatowe z terenu gminy realizowały szereg projektów skierowanych do dzieci 

 i młodzieży. Projekty te były dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz dla dzieci wymagających 

dodatkowych zajęć korekcyjno - edukacyjnych i wsparcia. 

Na terenie gminy Kolbuszowa funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych o zasięgu powiatowym. 

W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież, które mają orzeczenie z poradni psychologiczno - 

pedagogicznej o potrzebie specjalnego kształcenia. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach dzieci mają 

możliwość indywidualnego kształcenia, dostosowanego do swojej niepełnosprawności. Oprócz 
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standardowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych, podopieczni mają możliwość uczestniczenia  

w przedstawieniach teatralnych, tanecznych i muzycznych, w przeglądach i konkursach, zajęciach 

dodatkowych i okolicznościowych imprezach z udziałem zaproszonych gości i rodziców. Szkoła 

otrzymała certyfikat „Szkoły z Klasą”. 

 

Zadanie 6, 7 i 8 - Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej i rodzinnym domu dziecka 

 

W 2017 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, 

rodzinach zastępczych przebywało 3 dzieci z terenu Gminy Kolbuszowa.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej przeznaczyło na kontynuowanie nauki 

dla osób usamodzielnionych z terenu gminy Kolbuszowa w 2017 r. kwotę 21 215,80 zł w tym dla 4 

osób z rodzin zastępczych (18 715,80 zł) oraz 1 osoby z placówki opiekuńczo – wychowawczej (2 500 

zł). W 2017 roku w rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kolbuszowej sfinansował pobyt tych dzieci w kwocie 4 612,15 zł.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej przeznaczyło kwotę 43 254,18 zł na 

pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz kwotę 48 534,98 zł 

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

z terenu gminy Kolbuszowa (1 dziecko poza terenem powiatu). 

Z terenu gminy Kolbuszowa w 2017 roku 1 osoba opuściła rodzinę zastępczą oraz 1 osoba 

usamodzielniła się. 

 

Zadanie 9 - Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych 

 

 Na podstawie sprawozdań oraz analizy dokumentów pracowników socjalnych M – GOPS  

w Kolbuszowej za 2017 r., opracowano diagnozę rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. 

Pracownicy socjalni wskazali 78 rodzin z dominującym problemem jakim jest realizacja funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców biologicznych. Rodziny te liczą łącznie 314 osoby. 

Problemy w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych dotyczą trzech podstawowych aspektów: 

opieki i wychowania dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz kształtowania i wypełniania 

prawidłowych ról społecznych. W większości rodzin problemy dotyczą więcej niż jednego obszaru 

 i dotyczą  m.in., problemu ubóstwa, bezrobocia i niepełnosprawności. 

 

Zadanie 10 - Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz dzieci i rodziny 
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 W ramach dobrych praktyk, doskonalenia współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz dzieci i rodziny, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej 

ściśle współpracuje  z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, organizacją „Caritas” oraz Regionalną 

Fundacja Rozwoju „Serce” . Na spotkaniu w dniu 02 września 2017 r. na którym Gmina Kolbuszowa 

przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Gmina wspierająca rodzinę” ustalono zasady współpracy, 

harmonogram spotkań, cele i koordynatorów. 

 

Zadanie 11 - Ochrona rodziny przed utratą bezpieczeństwa socjalnego 

 

 W gminie Kolbuszowa na dzień 31.12.2017 r. zameldowanych było 2 4803 osoby. Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w 2017 r. udzielił pomocy 842 rodzinom o łącznej liczbie 2 388 

osób w rodzinach, co stanowi 9,6% wszystkich mieszkańców gminy. 

Powody udzielenia wsparcia rodzinom korzystającym z pomocy społecznej w 2017 r.: 

– ubóstwo – 351 rodzin (1 036 osoby) 

– bezrobocie – 258 rodzin (826 osób) 

– niepełnosprawność – 343 rodzin (898 osób) 

– długotrwała lub ciężka choroba - 260 rodzin (659 osób) 

– alkoholizm - 51 rodzin (125 osób) 

– narkomania – 2 osoby samotnie gospodarujące 

– bezdomność – 4 osoby samotnie gospodarujące 

– bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego ogółem – 121 rodzin (381 osób) w tym: 

 rodziny niepełne – 56 rodzin (186 osób) 

 rodziny wielodzietne – 22 rodzin (128 osób) 

– potrzeba ochrony macierzyństwa – 105 rodzin (541 osób) w tym: 

 wielodzietność – 82 rodzin (459 osób) 

– przemoc – 21 rodzin (72 osoby) 

– trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego –10 rodzin (18 osób) 

– zdarzenie losowe – 2 rodziny (10 osób) 

– klęska żywiołowa lub ekologiczna – 1 rodzina (3 osoby). 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej realizuje pomoc w formie 

finansowej m.in.: wypłaty świadczeń (zasiłków: celowych, stałych, okresowych, ponoszenie opłatności 

za pobyt w domu pomocy społecznej) i niefinansowej m.in.: pracy socjalnej, posiłków, pomocy 

rzeczowej dla rodzin, usług specjalistycznych, objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, skierowanie do 

domu pomocy społecznej, Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji 
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Społecznej. 

 Jedną z bardziej skutecznych form pomocy jest dożywianie w placówkach oświatowych dzieci 

z rodzin o niskich dochodach. W 2017 roku z dożywiania skorzystało 465 dzieci w ramach 

programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 W gminie Kolbuszowa z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego w 2017 roku skorzystało 

79 rodzin. 

 Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kolbuszowej w 2017 świadczył usługi 

specjalistyczne dla 11 niepełnosprawnych dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Koszt świadczonych 

usług specjalistycznych wyniósł 58 017,97 zł. 

 W 2017 r. poza świadczeniami pieniężnymi mieszkańcy gminy Kolbuszowa skorzystali  

z różnych form pomocy niematerialnej, jak: 

 poradnictwo prawne, m.in. pomoc w sporządzaniu pozwów o alimenty, 

reprezentowanie podopiecznych w sprawach o ustalenie opieki nad dziećmi, 

wydawanie opinii dotyczących sytuacji rodzinnej dla potrzeb powiatowego centrum 

pomocy rodzinie oraz sądu,  

 podejmowanie interwencji w przypadkach występowania przemocy w rodzinie, 

 pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych, 

 praca socjalna na rzecz osób i rodzin oraz środowiska, w którym funkcjonują. 

Praca socjalna wymagająca od pracowników socjalnych interdyscyplinarnego przygotowania, 

ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym oraz rozwijanie poczucia 

ich własnej wartości poprzez wykorzystanie ich możliwości. W 2017 roku z tej formy pomocy 

skorzystało ogółem 842 rodziny, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 222 rodziny. 

Ośrodek Pomocy tworzył listy osób i rodzin uprawnionych do otrzymania żywności z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020 i prowadził niezbędną dokumentację związaną 

z weryfikacją osób uprawnionych. Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał „skierowania do odbioru 

żywności” dla osób i rodzin o niskich dochodach, które spełniały wymogi określone w art. 7 i 8 ustawy 

o pomocy społecznej oraz ustawy dotyczącej dożywiania. Z tej formy pomocy skorzystało 1 231 osób  

z gminy Kolbuszowa. M-GOPS przy realizacji tego zadania stale współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi tj. Polskim Komitetem Pomocy Społecznej (PKPS), Stowarzyszeniem „NIL”. Ponadto 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy z „Caritas” otrzymuje talony na zakup produktów 

żywnościowych i środków chemicznych dla osób najbardziej potrzebujących. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, Dział Świadczeń Rodzinnych 

w roku 2017 udzielił pomocy dla 2 082 rodzinom (5 845 osób w rodzinie, w tym 2 591 dzieci). 

Wyłącznie z zasiłku rodzinnego skorzystało 1 176 rodzin (4 556 osób w rodzinie, w tym 2 366 dzieci). 

Od 1 kwietnia 2016 roku funkcjonuje Rządowy Program Rodzina 500 Plus, który ma za zadanie 

pomóc w wychowywaniu dzieci poprzez wypłatę świadczeń wychowawczych. Wypłacone pieniądze 

mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz 



11 
 

wychowaniem dziecka. W 2017 roku w gminie Kolbuszowa z pomocy w formie świadczenia 

wychowawczego 500 Plus skorzystało 1 922 rodziny (3 112 dzieci) na kwotę 16 373 999,36 zł. 

Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 

Ustawa skierowana jest do kobiet w ciąży i ich rodzin. Rodzicom przysługuje wsparcie finansowe  

w wys. 4 tys. złotych z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2017 r. gminie Kolbuszowa wypłacono 

16 000 zł dla 4 rodzin. Rodziny w ramach ustawy mogą również skorzystać z pomocy asystenta rodziny.  

Od 01.01.2016 r. rząd wprowadził świadczenie rodzicielskie, które przysługuje osobom, które 

urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. 

 W 2017 r. tut. Ośrodek wypłacił świadczenie rodzicielskie w wys. 440 829,70 zł dla 77 rodzin. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w ramach projektu socjalnego 

„Koszyk wielkanocny” współpracował z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej, która 

zorganizowała zbiórkę żywności w lokalnych sklepach w Kolbuszowej. Pracownicy socjalni dokonali 

analizy i diagnozy osób potrzebujących z terenu tut. Gminy. W dniach od 07.04.2017 r. do 09.04.2017 

r. odbyła się zbiórka w okolicznych sklepach. Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej 

przekazała 30 już zapakowanych paczek do tut. Ośrodka. Pracownicy socjalni wytypowali 30 rodzin 

potrzebujących z terenu tut. Gminy i w dniach od 10.04.2017 r do 14.04.2017 r. rozwieźli paczki do 30 

osób (57 osób w rodzinach). 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w ramach projektu socjalnego 

„Piknik rodzinny” zorganizował wraz z Środowiskowym Domem Samopomocy w Kolbuszowej oraz 

Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko – Gminny w Kolbuszowej piknik dla 

uczestników ŚDS –u i ich rodzin i dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej. Celem 

spotkania była integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin z innymi osobami, 

dziećmi. Piknik rodzinny odbył się 22.06.2017 r. Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki 

przygotowane przez pracowników ŚDS –u. Dzieci oraz uczestnicy ŚDS – u przygotowywali przy 

pomocy opiekunów i instruktorów występy na piknik. Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej byli zaangażowani jako wolontariusze podczas pikniku 

i roznosili posiłki, pomagali przy grach i konkursach. W ramach realizacji projektu z pikniku skorzystało 

około 110 osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej, ich najbliżsi 

członkowie rodzin, opiekunowie, instruktorzy,  dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej, 

opiekunowie, zaproszeni goście, pracownicy socjalni, asystenci rodziny i kierownictwo PKPS, ŚDS  

i M - GOPS. 

Kolejnym realizowanym projektem socjalnym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kolbuszowej był projekt „Wyprawka dla Seniora 2017” skierowany do osób starszych, 

niepełnosprawnych i samotnych potrzebujących wsparcia z terenu gminy Kolbuszowa. W ramach 

projektu zakupiono żywność oraz artykuły przemysłowe. Pracownicy socjalni zrobili 48 paczek dla 47 
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rodzin (o łącznej liczbie 81 członków). W jednej rodzinie 2 osoby otrzymały paczkę. Paczki zostały 

rozwiezione do osób potrzebujących 

Kolejny projekt socjalny „Skutecznie przeciw przemocy 2017” realizowany przez M-GOPS był 

od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r. był skierowany do mieszkańców gminy Kolbuszowa. W ramach 

projektu opracowano i wydrukowano 300 sztuk ulotek informacyjnych oraz rozkolportowano je wśród 

mieszkańców. 

W 2017 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przyłączył się do 

ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wiosna” dla rodzin, 

które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Dwóch pracowników socjalnych pracowało jako 

wolontariusze w „Szlachetnej Paczce”, wytypowali rodziny najbardziej potrzebujące do tej formy 

pomocy. Spośród ogólnopolskiej listy rodzin, wybrano jedną rodzinę z dwójką małych dzieci, dla której 

tut. Ośrodek przygotował paczkę. Do organizacji paczki, przyłączył się Zamiejscowy Instytut 

Biotechnologii w Weryni.  

Na terenie gminy funkcjonuje Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”, która aktywnie działa na 

rzecz dzieci i młodzieży. W 2017 roku prowadziła:  

 Program stypendialny: „Akademia Młodych Serc” – celem programu jest wspieranie zdolnych, 

aktywnych i pełnych pasji młodych ludzi, posiadających szczególne osiągnięcia i angażujących 

się w działania wolontarystyczne na rzecz lokalnej społeczności. Skierowany jest do uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów dziennych studiów magisterskich, pochodzących  

z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i spełniających kryteria programu.  

 Stypendia pomostowe –program realizowany w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną 

Przedsiębiorczości. Celem programu jest wsparcie młodzieży poprzez ufundowanie stypendiów 

na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Program skierowany do Absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych, pochodzących powiatu Kolbuszowskiego, którzy zostali przyjęci na 

pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Łącznie udzielono pomocy 51 stypendystom  

z terenu gminy Kolbuszowa.  

 Akcje: Wyprawka – została przeprowadzona w okresie sierpień – październik 2017 r. W ramach 

akcji Wyprawka pomoc otrzymało 20 rodzin z terenu Gminy Kolbuszowa. Celem akcji było 

udzielenie pomocy materialnej rodzinom ubogim i wielodzietnym w zakresie zakupu książek 

oraz pomocy szkolnych. 

 Akcja: Opał na zimę – akcja przeprowadzona została w okresie styczeń – grudzień 2017 r.  

W ramach akcji opał,  pomoc otrzymały 4 rodziny z terenu Kolbuszowa. 

 Akcja: Komunia – została przeprowadzona w maju 2017 r. Celem akcji było udzielenie pomocy 

finansowej rodzicom oraz sprawienie niespodzianki dziecku poprzez wręczenie tortu wraz  

z upominkiem i talonu na zakupy. W ramach akcji pomoc otrzymało 29 rodzin z terenu gminy 

Kolbuszowa. 
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 Fundacja zorganizowała letni wypoczynek dla 96 osobowej grupy dzieci z Gminy Kolbuszowa. 

Wypoczynek miał charakter profilaktyczny, przeznaczony dla dzieci mających problemy  

z komunikacją i adaptacją w grupie, zamkniętych w sobie, agresywnych, w szczególności 

pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 Akcje zbiórki żywności – Wielkanocna zbiórka żywności, Akcja „Podziel się posiłkiem”, 

Świąteczna zbiórka żywności. W zbiórkach żywności wzięło udział 430 wolontariuszy, uczniów 

kolbuszowskich szkół. Podczas przeprowadzonych zbiórek zebrano 4 028,06 kg żywności. 

Pomoc trafiła do 166 rodzin z terenu gminy Kolbuszowa. 

W gminie Kolbuszowa na rzecz społeczności lokalnej organizuje się szereg spotkań między 

innymi: spotkanie wigilijne na kolbuszowskim rynku, pikniki rodzinne, liczne zawody i imprezy 

sportowe.  

Jednym z bardzo ważnych zadań realizowanych m. in przez Ośrodek Pomocy jest profilaktyka 

i zapobieganie przemocy w rodzinie. W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kolbuszowa realizowana jest procedura „Niebieskie 

Karty”. W roku 2017 była ona prowadzona w 93 rodzinach, w których było 227 osób poszkodowanych, 

w tym 21 osób starszych i 86 dzieci. Podejrzanych o stosowanie przemocy było 95 osób, w tym 90 

mężczyzn i 5 kobiety. W ubiegłym roku założono 86 „Niebieskie Karty A” 

(w tym wszczęto 31 nowych procedur). 

Działania podejmowane w 2017 r. przez M-GOPS wobec osób doświadczających przemocy  

w rodzinie to m.in.: praca socjalna i monitoring (227), motywowanie do uczestnictwa w grupach 

wsparcia, terapii rodzinnej i małżeńskiej (44), pomoc finansowa i rzeczowa, dożywianie, wydawanie 

kart do odbioru żywności z Programu POPŻ (58), motywowanie do skorzystania z indywidualnych 

konsultacji (22), wskazywanie możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej (4), 

motywowanie i skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej (11), wnioskowanie do sądu  

o wgląd w sytuację rodziny (3), wsparcie pedagoga szkolnego (35). 

Działania podejmowane przez pracowników M-GOPS wobec sprawców przemocy to m.in.: 

praca socjalna i monitoring (95), motywowanie i kierowanie do udziału w programie edukacyjno-

korekcyjnym (67), motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i terapii uzależnień (71), pomoc 

finansowa i rzeczowa, wydawanie kart do odbioru żywności z Programu POPŻ (22), motywowanie do 

leczenia psychiatrycznego (2), motywowanie do skorzystania z pomocy psychologicznej (2), zgłoszenie 

do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 207 kk (11), kierowanie wniosku do 

prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe (11), motywowanie i kierowanie do podjęcia terapii 

rodzinnej (2), rozmowy motywujące do zmiany zachowania i powstrzymania się od nadużywania 

alkoholu (86), motywowanie i kierowanie do indywidualnej konsultacji (12), motywowanie do podjęcia 

zatrudnienia (10), motywowanie i kierowanie do udziału w grupie wsparcia AA (5). 

 Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie to m.in.: praca socjalna (10), 
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monitoring (10), kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej (1), motywowanie do działań na 

rzecz poprawy zachowania sprawcy (2). 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w roku 2017, udzielił pomocy 

materialnej 102 rodzinom na kwotę 348 099,57 zł, które borykały się z problemem nadużywania 

alkoholu, co najmniej jednego członka rodziny. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej udzieliła 78 porad 

dotyczących szeroko rozumianego zagadnienia uzależnień. Do dobrowolnego leczenia zmotywowano 

26 osób, a do prokuratury lub sądu o leczenie odwykowe skierowano 1 wniosek. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała zadania strategiczne, które uwzględniały: 

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz profilaktykę dotyczącą szkodliwości 

nadużywania napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych. 

 W 2017 roku gmina Kolbuszowa uzyskała certyfikat w ogólnopolskim konkursie „Gmina 

wspierająca rodzinę” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego”. Celem konkursu było 

promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, realizowanych przez naszą gminę. Gmina Kolbuszowa 

przystępując do konkursu przyjęła na siebie zadania, których wykonanie oceniane było przez jury 

konkursowe. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu „Gminy wspierającej rodzinę” było uzyskanie 

co najmniej 80% punktów za 8 wybranych zadań.  

Gmina Kolbuszowa zrealizowała wszystkie zadania, których było 11 i otrzymała za nie 100% punktów. 

Do tak znakomitego wyniku konkursu przyczynił się szeroki udział instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy.  

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej realizował w 2017 r. również 

projekt „Gmina Kolbuszowa przyjazna rodzinie” skierowany do rodzin przeżywających trudności  

w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu 

Społecznego praca prowadzona była w formie: 

 asystentury rodzinnej dla 4 rodzin, poprzez zatrudnienie asystenta rodziny 

 realizację spotkań grupy wsparcia dla 14 osób 

 spotkań warsztatowych: treningu kompetencji społecznych 15 osób, treningu ekonomicznego 

dla 15 osób i treningu profilaktyki prozdrowotnej – 15 osób. 

Realizacja w/w różnych tematycznie spotkań uzupełniona była pracą asystentów rodziny oraz 

pracowników socjalnych. Cały proces ukierunkowanej i rozłożonej w czasie pracy z rodzinami miał na 

celu utrwalenie umiejętności i wiedzy nabytych podczas spotkań, usystematyzowania ich oraz 

wdrażanie w życiu codziennym, przyczyniając się przy tym do poprawy komunikacji w rodzinach, 

wzmocnienia więzi rodzinnych, podejmowania zmian sprzyjających poprawie sytuacji rodzin. Projekt 

ten realizowany jest również w 2018 roku. 
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Zadanie 12 – Współpraca z instytucjami realizującymi gminny program wsparcia rodzin 

wielodzietnych 

 

 Od 2014 roku w Gminie Kolbuszowa rodziny wielodzietne mogą korzystać z pomocy w formie 

zniżek i uprawnień na podstawie Karty Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej 

trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice 

mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie 

do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia otrzymują kartę na okres 

ważności orzeczenia. Posiadacze Karty mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 

transportowej na terenie całego kraju.  

Uchwałą Nr LIV/584/14 Rady Miejskiej W Kolbuszowej z dnia 26.06.2014 r. w Gminie 

Kolbuszowa został przyjęty Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.  

Program ma na celu:  

 zwiększenie członkom rodzin wielodzietnych dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, 

edukacji i opieki przedszkolnej, 

 umacnianie rodziny i wspieranie w realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,  

 wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego 

potrzebujących,  

 wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzenie katalogu usług 

 i podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin.  

Od początku programu (2014 - 2017) wpłynęło 511 wniosków o przyznanie Karty Dużej 

Rodziny i  wydano karty dla 2 291 osób w 479 rodzinach, w tym dla 845 osób jako rodziców i 1 446 

dzieci. W 2017 r. w gminie Kolbuszowa o Kartę Dużej Rodziny wpłynęło 75 wniosków. Wydano karty 

dla 259 osób w 65 rodzinach w tym dla 95 rodziców i 164 dzieci. 

 Zniżki i ulgi dla rodzin wielodzietnych w gminie Kolbuszowa udzielają:  

 30 % zniżki na bilet wstępu na Krytą Pływalnię Fregata w Kolbuszowej  

 50 % zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej określone 

w cenniku jednostki;  

 50 % zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej  

w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki; 

 50 % zniżki za zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, świadczone przez publiczne 

przedszkola gminy Kolbuszowa w czasie przekraczającym wymiar zajęć pięciu godzin 

dziennie;  

 30 % zniżki do biletu miesięcznego imiennego na transport publiczny na trasach: Kolbuszowa 

– Poręby Kupieńskie i Kolbuszowa – Nowa Wieś (Borek);  
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 30 % zniżki na odpłatne zajęcia świadczone przez Fundację na Rzecz Kultury Fizyczne  

i Sportu w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;  

 100 % zniżki na diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną oraz 25 % zniżki na terapię 

logopedyczną i neurologopedyczną w Gabinecie Neurologopedycznym Anna Chmielowska  

W 2017 r. na realizację gminnego programu wspierania rodzin wielodzietnych wydano kwotę  

38 269,43 zł. 

 

Podsumowanie  

 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia 

rodzin z dziećmi w gminie Kolbuszowa. Zawarte w programie zadania były realizowane w 2017 r.  

w toku bieżącej pracy poszczególnych jednostek biorących udział w programie. Działania podejmowane 

na rzecz rodziny zmierzały do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego 

poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci. Cel ten będzie osiągnięty dzięki 

prawidłowemu diagnozowaniu problemów rodziny, określeniu wspólnie z rodziną podstawowych jej 

problemów i potrzeb, sporządzaniu planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod bezpośredniej 

pracy z rodziną, zmotywowaniu rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonywania 

problemów.  

Realizatorzy i partnerzy Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Kolbuszowa  

na lata 2015-2017 starają się poprawić sytuację dziecka i rodziny, poprzez systematyczną pracę na rzecz 

zwiększenia poczucia bezpieczeństwa rodziny (rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych 

psychologicznych, wychowawczych), minimalizowania negatywnych zachowań podnoszenie oraz 

stworzenia skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka  w ramach swoich kompetencji (pomoc 

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieranie rodziny 

w uzyskaniu zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspieraniu rodziny w dążeniu do 

pokonywania problemów, budowaniu i utrwalaniu w niej wiary we własne siły). 

Aby praca z rodziną przynosiła rezultaty, niezbędna jest również nieustanna współpraca 

wszystkich służb powołanych do tego celu, nie tylko na szczeblu naszej Gminy, ale również w szerszych 

kręgach. 

 

 

 

Kolbuszowa 30.03.2018 r. 

 

 

Sporządził: K. Blicharz, A. Foryś, M. Puzio, B. Pikus 


