
UCHWAŁA NR XVII/243/2020
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2020-2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 
8 listopada 2016 r. poz. 5641)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2020-2022”, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka
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Rozdział I 

Wprowadzenie 

 
Rodzina jest najmniejszą, najstarszą i najpowszechniejszą formą życia społecznego, 

utrzymującą biologiczną ciągłość. Jest naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich 

jej członków, a w szczególności dzieci. Pełni szereg funkcji zapewniając bezpieczeństwo i 

zaspakajając potrzeby jej członków. Rodzina jest odpowiedzialna za kształtowanie i 

wypełnianie podstawowych funkcji, bedąc fundamentem życia społecznego. Zatem to od 

prawidłowego funkcjonowania rodziny zależy przyszłość naszego społeczeństwa.  

Istnieje mnóstwo przyczyn, które utrudniają członkom rodziny wypełnianie 

podstawowych funkcji i zadań. Są one związane z narastającym tempem życia, zachodzącym 

postępem, łatwym i szerokim dostępem do środków masowej komunikacji, rozwojem form 

przemocy i przestępczości, uzależnieniami i bezrobociem.  

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich 

harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony 

przysługujących im praw i wolności została w dniu 9 czerwca 2011 roku uchwalona ustawa o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W świetle założeń powyższej ustawy skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej 

trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc 

dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji 

pracujących z dziećmi i rodzicami. 

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2020-2022 jest dokumentem 

opartym na przepisach ww. ustawy, która w art. 176 pkt. 1 zawiera zapis o opracowaniu i 

realizacji w ramach zadań własnych gminy, trzyletnich gminnych programów wspierania 

rodziny. Program przewiduje tworzenie optymalnych warunków do poprawy jakości 

funkcjonowania rodzin przeżywających kryzys w pełnieniu podstawowej funkcji, a także 

tworzenie warunków, które sprzyjają pomocy ze strony środowiska lokalnego.  

Adresatami programu są rodziny z dziećmi, zamieszkujące na terenie Gminy 

Racibórz. 
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     Rozdział II 

Podstawy prawne Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz 

1. Ustawa z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 

506 z późn.zm.) 

2. Ustawa o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1507 z późn. zm) 

3. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007 z późn.zm.); 

4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 2220); 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.(t.j. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 218); 

6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy.(t.j. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 2086); 

7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1390 z późn.zm.); 

8. Ustawa z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.(t.j. Dz.U. z 

2020 r., poz.256); 

9. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (t. j. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

869 z późn.zm.); 

11. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z 

późn.zm.); 

12. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., 

poz.2133); 

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

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 z późn.zm.); 

14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019 r., poz.755z 

późn. zm.); 

15. Ustawa z dn. 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz.2407).            
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16. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.473 z późn. zm.);  

17. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu      alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277); 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1061 z późn.zm.); 

19.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w 

sprawie  instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz.U.nr 292 z dnia 22.12.2011 r. poz. 

1720); 

20. Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

pomocy w zakresie      dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych      wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata – 2019-2023.  

Rozdział III 

Diagnoza środowiska i problemu 

 
Racibórz jest miastem leżącym w południowej Polsce, w województwie śląskim, w 

powiecie raciborskim. Miasto pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, 

przemysłowego, handlowo – usługowego, akademickiego oraz kulturalnego. 

Według danych Urzędu Miasta Racibórz na dzień 31.12.2019 r. na terenie Miasta 

zameldowanych było 49 761 osób. 

Analizując jakość życia mieszkańców Miasta Racibórz należy wziąć pod uwagę wiele 

kategorii, takich jak np. warunki mieszkaniowe, dochody, praca, edukacja, środowisko, 

społeczeństwo obywatelskie, zdrowie, zadowolenie z życia i bezpieczeństwo. Na jakość życia 

mieszkańców Miasta Raciborza w ciągu ostatnich lat wpływ miały wszystkie powyższe 

czynniki.  

W obszarze usług edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych na terenie Miasta 

Racibórz znajduje się 6 szkół podstawowych, 4 zespoły szkolno – przedszkolne, 12 

przedszkoli oraz żłobek. Na terenie miasta funkcjonuje kształcenie zawodowe, nie tylko na 

poziomie szkół średnich, ale też wyższym.  
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Miasto posiada 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 marginalizacja społeczną.  

Na terenie miasta Racibórz zamieszkują rodziny przeżywające trudności w 

realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Znaczna część objętych pomocą rodzin 

jednocześnie zmaga się z innymi problemami w tym : uzależnienia, niepełnosprawność 

intelektualna czy bezrobocie. Pomoc organizowana jest w formie wsparcia asystenta rodziny 

lub pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną w środowisku. Działania takie mają 

charakter planowanej pracy w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania 

zaburzonych funkcji. 

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystentów rodziny od 2012 r. zgodnie z 

Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Asystent 

rodziny kierowany jest do pracy tylko z rodzinami, przeżywającymi trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny pełni rolę pomocnika, doradcy, 

mediatora, podejmuje działania zmierzające do zmiany wzajemnych stosunków w rodzinie, 

wspiera i aktywizuje rodzinę, motywuje do zmiany i asystuje członkom rodziny w osiągnięciu 

ich własnych celów.  

Do zadań asystentów rodziny należy także w oparciu o Ustawę z dnia 4 listopada 2016 

roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” koordynowanie wsparcia dla rodzin 

oczekujących na narodziny dziecka, posiadających dokument potwierdzający ciążę lub rodzin 

z dzieckiem posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo 

nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu.  

Pracownik socjalny prowadzi pracę socjalną w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004 roku, która jest działalnością zawodową mającą na celu świadczenie 

pomocy rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Celem świadczonej pracy 

socjalnej jest rozwinięcie lub wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. 

Działania na rzecz rodziny realizuje również funkcjonujący przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Raciborzu Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. Zespół został powołany na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 

dnia 29 lipca 2005 r. i Uchwały Nr VIII/105/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 

2011 r.                          
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Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy diagnozowanie problemu przemocy w 

rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 

przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób 

stosujących przemoc w rodzinie, monitorowanie zjawiska przemocy oraz prowadzenie 

procedury Niebieskie Karty. W ramach pomocy dziecku zagrożonemu przemocą w rodzinie 

Zespół Interdyscyplinarny kieruje do Sądu Rodzinnego wniosek z prośbą o wgląd w sytuację 

rodziny. 

Działania podjęte przez Zespół Interdyscyplinarny 

 2017 2018 2019 

Liczba sporządzonych 

Niebieskich Kart A 
142 123 101 

Liczba wniosków o wgląd 

w sytuację rodziny do Sądu 

Rejonowego w związku ze 

wszczętą procedurą 

Niebieskie Karty 

21 27 37 

Liczba wniosków 

skierowanych do GKRPA 
25 12 6 

Tabela nr 1. (Źródło: dane ZI przy OPS w Raciborzu) 

 

Rodziny zamieszkujące Gminę Racibórz są objęte wsparciem finansowym 

wynikającym z przepisów prawa o których mowa w : Uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” ( świadczenie 

300+) , Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Ustawie z dnia 

11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze 

500+), Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(jednorazowe świadczenie w wys. 4000 zł.), Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(stypendia szkolne).                             
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Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przyznawana jest 

także pomoc niepieniężna w formie wyżywienia w placówkach oświatowych w ramach 

Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest 

analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Raciborzu. 

Liczba rodzin korzystających z różnych form wsparcia dla rodzin  

Lp. 

 

Formy wsparcia  

 

2017 2018 2019 

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej  736 661 625 

2. 
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej 
1595 1354 1076 

3.  Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych  2060 2111 2721 

4. 
Liczba rodzin korzystających z Funduszu 

Alimentacyjnego  
244 215 278 

5. Liczba uczniów otrzymujących stypendium socjalne 108 119 123 

6. 
Ilość dzieci w rodzinach objętych asystenturą 

rodziny 
132 170 186 

7. 
Liczba dzieci z terenu Raciborza przebywających w 

rodzinach zastępczych 
78 95 109 

8. 
Liczba dzieci z terenu Raciborzu przebywających w 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych 
27 29 30 

9. 
Liczba dzieci z terenu Raciborza otrzymujących 

świadczenie wychowawcze 500+ 
4010 3981 7700 

10. 

Ilość osób, którym przyznano pomoc w formie 

posiłku/obiady w szkole lub wyżywienie w żłobku 

lub przedszkolu.  

322 273 200 
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11. Ilość wniosków o wydanie karty „Rodzina+” 240 289 285 

12.  Ilość wniosków o wydanie „Karty Dużej Rodziny” 95 120 471 

13. 
Liczba dzieci z terenu Raciborza otrzymujących 

świadczenie z programu „Dobry start” 
0 4995 5088 

14. 
Ilość Niebieskich kart otrzymanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny  
142 121 101 

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

Przyczyny trudnej sytuacji życiowej rodzin zamieszkujących Miasto Racibórz przedstawione 

zostały w poniższej tabeli. 

 

Powód trudnej sytuacji  

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

życiowej Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 68 115 40 83 39 88 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność 97 107 95 103 92 98 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
89 411 75 350 70 309 

w tym: wielodzietność 47 261 40 221 36 188 

Bezrobocie 304 728 241 577 197 464 

Niepełnosprawność 341 560 300 478 289 447 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo –

wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem 

8 32 8 26 6 21 

w tym: rodziny niepełne 4 17 4 14 1 3 
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rodziny wielodzietne 0 0 0 0 0 0 

Przemoc w rodzinie 3 6 3 5 2 4 

Potrzeba ochrony ofiar 0 0 0 0 0 0 

Alkoholizm 19 21 14 18 18 19 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
365 584 342 522 325 477 

Trudności w 

przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu 

karnego 

6 7 14 16 9 9 

Trudności w integracji 

osób, które otrzymały 

status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą 

0 0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 0 0 1 1 1 3 

Sytuacja kryzysowa 1 1 1 1 0 0 

Klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 
0 0 0 0 0 0 

Narkomania 2 2 5 5 4 4 

Tabela nr 3. (Źródło: dane OPS w Raciborzu) 

Jak wynika z powyższych danych najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w ostatnich trzech latach są 

rodziny w których występuje długotrwała choroba, niepełnosprawność i bezrobocie. Zatem 

raciborskie rodziny, które borykają się z problemem w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych jednocześnie doświadczają innych problemów. Najczęściej są to rodziny 

wieloproblemowe, gdzie niewydolność opiekuńczo wychowawcza jest konsekwencją 

pierwotnych dysfunkcji rodziny. W znacznej części rodzin korzystających ze wsparcia 

asystenta rodziny występuje niepełnosprawność intelektualna, bezrobocie wynikające z braku 

gotowości do podjęcia pracy i uzależnienia. 
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Ogólna liczba dzieci zameldowanych w Raciborzu 

 

Wiek dzieci 
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

 
Ilość dzieci Ilość dzieci Ilość dzieci 

0-2 lat 1355 1384 1401 

3 lata 446 428 442 

4-5 lat 893 865 872 

6 lat 431 466 428 

7 lat 468 433 469 

8-12 lat 2151 2210 2242 

13-15 lat 1333 1264 1228 

16-17 lat 873 849 847 

18 lat 458 450 413 

Razem 8408 8349 8342 

Tabela nr 4. (Źródło: dane UM w Raciborzu) 

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż liczba urodzeń dzieci w latach 2017-2019 

uległa nieznacznemu obniżeniu. 
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Analiza SWOT systemu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem 

 

Mocne strony Słabe strony 

- rozwinięty system pomocy społecznej  
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna i 
pomocowa,  
-dostępność do bezpłatnego 
poradnictwa   specjalistycznego, 
realizowanego przez   jednostki   publiczne i 
organizacje pozarządowe, 
- rozwijający się system pieczy zastępczej, 
- współpraca między 
instytucjami   wspomagającymi   rodzinę, 
- funkcjonująca Placówka Wsparcia 
Dziennego   i  Klub dla Młodzieży 
„STREFA”, 
- funkcjonujący Dom dla Matek z Dziećmi 
„MAJA”   i Schronisko dla Kobiet 
Bezdomnych,   Miejskie Centrum Profilaktyki 
„Drogowskaz”, 
- wdrożenie nowych rozwiązań   systemowych 
polegających na rozdzieleniu pracy socjalnej 
od   zadań administracyjnych, 
- adekwatna liczba zatrudnionych 
asystentów   rodziny w stosunku do 
istniejących potrzeb. 

- brak odpowiedniej ilości mieszkań 
socjalnych, 
- długi okres oczekiwania na przydział lokali 
mieszkalnych z zasobów Gminy, 
- mała liczba chętnych do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej, 
- ograniczona ilość miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych, 
- brak opieki psychiatrycznej dla dzieci  
i młodzieży 
 
 

 
 

Szanse Zagrożenia 

- tworzenie nowych form wsparcia i pracy   z 
rodziną, 
- wzrost świadomości znaczenia i 
wartości   rodziny, 
- możliwość pozyskania środków 
finansowych   w ramach programów 
rządowych i dotacji   unijnych, 
- dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje 
i umiejętności zawodowe kadry systemu 
wspierania rodziny 

- częste zmiany miejsca zamieszkania 
rodzin   wieloproblemowych, unikających 
kontaktu   z systemem pomocy społecznej, 
- brak motywacji w części rodzin 
objętych   wsparciem do poprawy sytuacji 
życiowej, 
- uzależnienia występujące w rodzinach,  
- osłabienie się funkcji opiekuńczej rodziny, 
- restrykcyjność przepisów dotyczących 
ochrony   danych osobowych 
utrudniająca   przekazywanie informacji 
pomiędzy   podmiotami działającymi na rzecz 
wsparcia   rodziny, 
- utrzymująca się grupa klientów 
długotrwale   korzystających ze wsparcia 
pomocy społecznej. 
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Rozdział IV 

 
Cele, zadania, wskaźniki i realizatorzy programu 

 
Cel główny Programu: 

 

Głównym celem Programu jest tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania 

rodziny, a nie bezpośrednie zaspokajanie jej potrzeb. 

 

Cel szczegółowy I 
Zapewnienie rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialnych socjalnego 

bezpieczeństwa, poprzez dostarczenie usług i świadczeń. 

Zadania Wskaźniki 

- organizowanie pomocy 
finansowej, rzeczowej    i niematerialnej dla 
rodzin, 
 
 
 
 
 

- liczba rodzin z dziećmi korzystających      z 
pomocy finansowej  
-  liczba rodzin z dziećmi korzystających 
ze      świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 
- liczba rodzin z dziećmi, którym 
przyznano      świadczenie wychowawcze 500+, 
-   liczba rodzin z dziećmi, którym 
przyznano      świadczenie rodzicielskie, 
- liczba rodzin z dziećmi, którym 
przyznano      świadczenie pielęgnacyjne, 
-  liczba rodzin z dziećmi, którym 
przyznano     zasiłek pielęgnacyjny, 
- liczba rodzin z dziećmi, którym 
przyznano     świadczenie w ramach rządowego 
programy     „Dobry start”, 
- liczba rodzin z dziećmi, którym 
przyznano     jednorazowe świadczenie na 
podstawie     ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin 
„Za     życiem”, 
-  liczba rodzin z dziećmi 
pobierających   świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, 
- liczba złożonych wniosków o wydanie Karty 
Dużej Rodziny oraz   „Rodzina +”, 
- liczba dzieci i młodzieży korzystających z 
wyżywienia w placówkach oświatowych w 
ramach programu „Posiłek w domu i szkole” 

Realizatorzy:  
Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta  
 
 

Cel szczegółowy II 
Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrócenia ich prawidłowego 

funkcjonowania 
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Zadania Wskaźniki 

- świadczenie pracy socjalnej i 
objęcie    asystenturą rodziny 
niewydolnej    wychowawczo, 
 
 
 
- podejmowanie działań interwencyjnych 
w   sytuacji zgłoszenia zagrożenia zdrowia 
lub   życia dziecka, 
 
- diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie 
dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom 
bezpośredniej pomocy psychologiczno -
pedagogicznej 
 
- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla 
rodzin z dziećmi, 
 
 
 
 
- zapewnienie miejsc w Placówce Wsparcia 
Dziennego i środków finansowych na jej 
funkcjonowanie, 
 
 
 
- współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy 
zastępczej, 
 
 
- zapewnienie miejsc dla dzieci w żłobku i 
przedszkolach, 
 
- promowanie i wspieranie działań na rzecz 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży, 
 
 
- podejmowanie działań na rzecz powrotu 
dziecka przebywającego w pieczy zastępczej do 
rodziny biologicznej, 
 
 
 
 
 
 
 

- liczba rodzin objętych wsparciem 
asystenta    rodziny, 
- liczba rodzin z dziećmi objętych pracą socjalną, 
 
 
 
- liczba przeprowadzonych interwencji 
przez   pracownika socjalnego, 
 
- ilość dzieci i młodzieży objętych badaniami 
diagnostycznymi w Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej, 
- ilość dzieci objętych terapią psychologiczną w 
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, 
 
- liczba przeprowadzonych spotkań przez 
funkcjonariuszy Policji w Domu dla Matek z 
Dziećmi „MAJA” , 
 
 
- liczba rodzin z których dzieci skierowano do 
Placówki Wsparcia Dziennego,  
- liczba dzieci uczęszczających do Placówki 
Wsparcia Dziennego,  
 
 
- liczba dzieci skierowanych do różnych form 
pieczy zastępczej, 
 
 
- liczba miejsc w żłobku i przedszkolach, 
 
 
- liczba zrealizowanych form wsparcia, 
- liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem 
 
 
 
- liczba zespołów do spraw okresowej oceny 
sytuacji dziecka przebywającego w pieczy 
zastępczej, 
- liczba wspólnie opracowanych planów z 
rodziną,  
- liczba dzieci, które powróciły do rodziny 
biologicznej, 
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- działania na rzecz powrotu do prawidłowego 
funkcjonowania w społeczeństwie rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i w 
sytuacji kryzysu  
 
- realizacja projektów mających na celu 
budowanie prawidłowych relacji poprzez 
spędzanie czasu wolnego w gronie rodziny. 

- liczba rodzin, którym udzielono schronienia w 
Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” , 
 
 
- liczba zrealizowanych projektów w Domu dla 
Matek z Dziećmi „MAJA” , 

Realizatorzy:  
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno 
Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Racibórz, 
Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” , Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” 

Cel szczegółowy III 
Rozwój aktywności społecznej na rzecz dziecka i rodziny 

Zadania Wskaźniki 

-  organizowanie i współorganizowanie 
wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i 
młodzieży, 
 
-   pomoc w zaopatrzeniu dzieci i 
młodzieży     w    artykuły szkolne i podręczniki, 
 
 
-  wspieranie dzieci będących w trudnej 
sytuacji     ekonomicznej, 
 
- rozwój oferty ogólnodostępnych zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i 
młodzieży, 
 
 

- liczba zorganizowanych form wypoczynku, 
- liczba dzieci korzystających z wypoczynku, 
 
 
- liczba rodzin z dziećmi, którym 
przyznano     świadczenie w ramach programu 
„Dobry     start”, 
 
- liczba rodzin z dziećmi, którym 
przyznano     stypendium szkolne, 
 
- liczba dzieci korzystających z zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
 

Realizatorzy:  
Ośrodek Pomocy Społecznej i Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydział 
Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz 

Cel szczegółowy IV 
Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie poprzez podejmowanie działań 

interdyscyplinarnych 

Zadania Wskaźniki 

- rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej 
na    rzecz rozwiązywania problemów 
opiekuńczo -    wychowawczych. 
 
 
 
 

- liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, 
- liczba sporządzonych niebieskich kart A, 
- liczba spotkań grup roboczych w 
ramach  prowadzonej procedury 
- liczba rodzin objętych nadzorem opiekuńczym,  
- liczba nieletnich objętych nadzorem kuratora 
sądowego. 
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Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, II Zespół Kuratorskiej 
Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu  

Cel szczegółowy V 
Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji i organizacji wspierających rodzinę 

- umożliwienie podnoszenia 
kwalifikacji   pracownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

- liczba szkoleń i warsztatów, 
- liczba pracowników biorących udział   w 
szkoleniach i warsztatach. 

Realizatorzy:  
Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
 

Rozdział V 

 
Zasady finansowania programu 

 
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.  

 

Rozdział VI 

Monitoring i ewaluacja programu 

 

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2020-2022 zgodnie z 

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. stanowi dokument wyznaczający cele i zadania na okres 

trzech lat. W związku z tym wymaga oceny i weryfikacji efektywności podejmowanych 

zadań.  

Monitoring programu ma w założeniach bieżące gromadzenie i analizowanie 

informacji o stanie jego realizacji. Pozwoli to na ustalenie postępu i realizacji poszczególnych 

celów, a także podejmowania dział korygujących.  

Głównym realizatorem monitoringu programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Raciborzu. Informacje uzyskane w wyniku monitoringu będą poddane analizie, posłużą do 

wyciągnięcia wniosków i dokonania jego ewaluacji.  
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Produktem ewaluacji i monitoringu będzie sporządzany do 31 marca każdego 

następującego po sobie roku raport z realizacji programu przedstawiany Radzie Miasta.  

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy 

Racibórz za lata 2020-2022 będzie miało na celu ocenę, czy wszystkie zaplanowane działania 

zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.  

Rozdział VII 

Zakończenie 

Niniejszy program jest programem ramowym, służącym wypracowaniu sprawnego i 

efektywnego systemu działań wpływających na poprawę sytuacji dziecka i rodziny przy 

ścisłej współpracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, jak również środowiska 

lokalnego. Wówczas program może stanowić pełne, kompleksowe ujęcie systemu wsparcia i 

rodziny.  
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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.
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