
 

 

 

 

 

 

 
 

POWIAT OPOLSKI 

 

 

 

POWIATOWY 
PROGRAM POMOCY 
DZIECKU I RODZINIE 
NA LATA 2009-2013 

Opracowanie: 
  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Opolu Lubelskim 

  
przy współpracy  

z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego 
 
 

 Opole Lubelskie, 2009 



Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013   
 

2 | S t r o na  

Spis treści 
 

 

Wstęp .......................................................................................................................  3 

I.  DIAGNOZA SPOŁECZNA..................................................................................  5 

1.  Charakterystyka powiatu............................................................................ 5 

2. Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny............................. 9 

3. Instytucjonalny system wsparcia dziecka i rodziny.................................. 37 

4. Adresaci Programu ...................................................................................... 50 

II.  OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON - ANALIZA SWOT ..............................  51 

III. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE .....................................................  52 

1.  Cel strategiczny............................................................................................ 52 

2.  Cele operacyjne .......................................................................................... 53 

3.  Planowane zadania do realizacji wraz z harmonogramem  

na lata 2009-2013 ......................................................................................... 56 

4.  Promocja i informowanie o Programie ..................................................... 62 

5.  System wdraŜania i finansowania Programu ........................................... 63 

1. Kluczowe instytucje i podmioty zaangaŜowane w proces  

wdraŜania Programu............................................................................... 63 

2. Główne źródła finansowania ................................................................ 65 

6.  System monitorowania i oceny realizacji Programu ............................... 66 

IV.  ZAŁĄCZNIKI......................................................................................................  68 

1. Wykaz skrótów .............................................................................................. 68 

2. Opis prac nad Programem......................................................................... 69 

3. Wzór formularza sprawozdawczego ......................................................... 71 



Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013   
 

3 | S t r o na  

Wstęp 

 

Program ten powstał w odpowiedzi na ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) oraz 
w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Ochrona prawna rodziny jest jedną z podstawowych zasad Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 71 ust. 1 Konstytucji państwo w swojej 
polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny.  

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza 
wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz 
publicznych. 

W myśl art. 72 ust. 1 i 2 Konstytucji organy władzy publicznej zobowiązane są 
do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem 
i demoralizacją. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki 
i pomocy władz publicznych. 

Liczne konwencje i pakty międzynarodowe chronią członków rodziny, w tym 
małŜeństwo, dziecko i kobietę (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 
Europejska Karta Społeczna).  

Realizacja zintegrowanej polityki prorodzinnej wymaga ścisłej współpracy 
wielu podmiotów. Pomoc na rzecz rodziny realizowana jest przez jednostki 
organizacyjne samorządu terytorialnego, zwłaszcza szczebla gminnego 
i powiatowego, wspierane przez organizacje pozarządowe. 

Odpowiedzialność za organizację systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 
w powiecie spoczywa na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach 
realizacji zadań w tym zakresie PCPR podejmuje działania profilaktyczne, 
edukacyjne i wspierające rodzinę związane z pomocą psychologiczną, 
pedagogiczną, prawną i socjalną. Podejmowana jest współpraca z innymi 
instytucjami: sądem rodzinnym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
policją, ośrodkami pomocy społecznej, prokuraturą, komisjami rozwiązywania 
problemów alkoholowych, słuŜbą zdrowia, placówkami oświatowymi, 
świetlicami terapeutycznymi i organizacjami pozarządowymi. 

Obecny system współpracy w zakresie specjalistycznej pomocy dziecku 
i rodzinie wymaga wprowadzenia pewnych zmian, zwłaszcza w zakresie 
koordynacji współpracy instytucji i organizacji zajmujących się tymi 
problemami. Działania instytucji zwykle mają charakter równoległy, niezaleŜny 
od siebie. Zbudowanie lokalnych programów opieki nad dzieckiem i rodziną 
pozwoli na sukcesywne wsparcie zewnętrzne rodzin zagroŜonych. 
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System pomocy i wsparcia dziecka i rodziny zakłada: 

� koordynację działań wszystkich instytucji i słuŜb zajmujących się 
pomocą rodzinom w problemie, 

� pomoc z wykorzystaniem specjalistów i placówek pomocy 
działających na terenie powiatu, 

� rozbudowę form pomocy dziecku i rodzinie, 

� określenie form i kierunków pomocy oraz zakresu interwencji w rodzinie. 
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I.  DIAGNOZA SPOŁECZNA  

 
 

 

 
 1.  Charakterystyka powiatu 
 
 

Powiat opolski połoŜony jest na Powiślu Lubelskim, w zachodniej części 
województwa lubelskiego. Rozciąga się na powierzchni 8041 km2 (17 miejsce 
w województwie). Od wschodu graniczy z powiatem lubelskim, od północy 
z puławskim, a od południa z kraśnickim. 

Powiat tworzy siedem jednostek administracyjnych. Pięć gmin wiejskich: 
Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Wilków i dwie miejsko-
wiejskie: Opole Lubelskie, Poniatowa. Stolicą powiatu jest miasto Opole 
Lubelskie. Łącznie, na terenie siedmiu gmin znajduje się 195 miejscowości1. 

W 2006 r. powiat opolski zamieszkiwało 64 937 mieszkańców. Gęstość 
zaludnienia w powiecie opolskim jest niŜsza w stosunku do średniej 
w województwie lubelskim. Na 1 km² przypada 81 osób, zaś w województwie 88.  

Najwięcej mieszkańców zamieszkuje gminy miejsko-wiejskie Opole Lubelskie 
i Poniatową – 52,6% ogółu ludności powiatu. Dwa miasta znajdujące się 
w granicach administracyjnych powiatu (Opole Lubelskie i Poniatowa) 
w 2006 r. zamieszkiwało 19 685 osób, co stanowi 30,3%. Ogromną większość 
ludności powiatu opolskiego stanowi jednak ludność zamieszkująca tereny 
wiejskie - 69,7%.  

Powiat opolski jest rejonem rolniczym - uŜytki rolne zajmują około 55 tys. ha, 
co stanowi 3% uŜytków rolnych w Polsce. Funkcjonuje tutaj prawie 13 tys. 
gospodarstw — silnie rozdrobnionych (średnia powierzchnia gospodarstwa 
wynosi 4,3 ha). Rolnictwo jest jednym z głównych źródeł dochodu ludności 
powiatu opolskiego. Główne kierunki produkcji rolnej to: uprawa zbóŜ, 
ziemniaków i buraków, sadownictwo oraz wyróŜniająca się w skali krajowej - 
uprawa chmielu (35% produkcji krajowej). W związku z takim charakterem 
powiatu lokalny przemysł koncentruje się głównie wokół przetwórstwa 
płodów rolnych. 

                                                           
1 Powiat Opolski, PołoŜenie geograficzne, www.opole.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id= 
12&Itemid=73. 
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W powiecie funkcjonuje kilka znaczących zakładów przetwórstwa owoców, 
warzyw i chmielu. Gospodarczemu rozwojowi regionu sprzyja korzystne 
połoŜenie geograficzne. Przecinają się tu waŜne szlaki komunikacyjne. Powiat 
opolski dysponuje odpowiednim potencjałem ludzkim oraz stosunkowo 
dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Infrastrukturę techniczną uzupełnia 
stosunkowo dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna2. 

 

Tabela 1.  Struktura powierzchni powiatu opolskiego (w ha). 

UŜytki rolne Ogólna 
powierzchnia 
gruntów razem grunty orne sady łąki pastwiska 

Lasy 
i zadrzewienia Pozostałe 

80.414 55.435 44.241 5.721 3.688 1.785 18.055 6.924 

Źródło: Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2008. 

 

W 2003 roku w powiecie opolskim mieszkało 63.396 osób. Były to przede 
wszystkim osoby w wieku 18-44 lata oraz osoby w wieku 0-17 lat i 45-59 
(kobiety)/64 lata (męŜczyźni), a więc osoby w wieku przedprodukcyjnym 
i produkcyjnym. Najmniejszą liczbę stanowili ludzie starsi - 11.130 osób. 

Z kolei w prognozach dotyczących struktury wiekowej mieszkańców powiatu 
opolskiego na rok 2030 widać wyraźny wzrost liczby osób starszych 
(14.580 osób) oraz znaczny spadek liczby osób w wieku 0-17 lat (8.767 osób) 
i w wieku 18-44 lata (17.953 osoby). Nieznacznie wzrośnie wtedy liczba osób 
w wieku 45-59/64 lata. 

W ogólnej liczbie ludności nieznaczną większość stanowią kobiety. 
Wg danych z 2006 r. powiat zamieszkiwało 33 257 kobiet i 31 673 męŜczyzn. 
WyŜszy udział kobiet w liczbie ludności utrzymuje się od kilku lat3. 

 

Tabela 2.  Struktura wiekowa ludności powiatu opolskiego (2003 rok). 

Ogółem Miasto Wieś 
Przedział 
wiekowy 

razem męŜczyźni kobiety razem męŜczyźni kobiety razem męŜczyźni kobiety 

ogółem 63.396 30.980 32.416 19.073 9.040 10.033 44.323 21.940 22.383 

0-17 14.621 7.481 7.140 4.273 2.170 2.103 10.348 5.311 5.037 

                                                           
2 Powiat Opolski, Gospodarka, www.opole.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=74. 
3 Powiat Opolski, Powiat - Ludność, www.opole.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=. 
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18-44 23.592 12.204 11.388 7.465 3.683 3.782 16.127 8.521 7.606 

45-59/64 14.053 7.602 6.451 4.933 2.455 2.478 9.120 5.147 3.973 

pow. 
59/64 11.130 3.693 7.437 2.402 732 1.670 8.728 2.961 5.767 

Źródło: Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2008. 

 

Tabela 3.  Ludność powiatu opolskiego w 2006 r. 

LICZBA MIESZKAŃCÓW 
GMINA 

kobiety męŜczyźni RAZEM 

Chodel 3.422 3.424 6.846 

Józefów nad Wisłą 3.709 3.625 7.334 

Karczmiska 3.089 3.021 6.110 

Łaziska 2.787 2.675 5.462 

Opole Lubelskie 9.604 8.913 18.517 

Poniatowa 8.123 7.530 15.653 

Wilków 2.523 2.485 5.008 

RAZEM 33.257 31.673 64.937 

Źródło: Powiat Opolski, Powiat – Ludność… 

 

Tabela 4.  Prognozowana na 2030 rok struktura wiekowa ludności powiatu opolskiego. 

Ogółem Miasto Wieś Przedział 
wiekowy razem męŜczyźni kobiety razem męŜczyźni kobiety razem męŜczyźni kobiety 

ogółem 56.122 27.569 28.553 17.556 8.180 9.376 38.566 19.389 19.177 

0-17 8.767 4.547 4.220 2.419 1.209 1.210 6.348 3.338 3.010 

18-44 17.953 9.245 8.708 5.202 2.633 2.569 12.751 6.612 6.139 

45-59/64 14.822 8.333 6.489 4.854 2.649 2.205 9.968 5.684 4.284 

pow. 
59/64 14.580 5.444 9.136 5.081 1.689 3.392 9.499 3.755 5.744 

Źródło: Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2008. 
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Źródłem utrzymania prawie połowy ludności powiatu opolskiego jest praca - 
najemna oraz na rachunek własny. W tej ostatniej kategorii ogromna 
większość osób pracuje we własnym gospodarstwie rolnym. Nieco ponad 1/3 
mieszkańców powiatu utrzymuje się z innych źródeł niŜ praca (w tym: między 
innymi ze świadczeń emerytalnych i rentowych). 

 

Tabela 5.  Liczba ludności powiatu opolskiego - według źródeł utrzymania. 

Źródła utrzymania 

Praca Pozostałe źródła 

na rachunek własny 
ogółem najemna 

ogółem we własnym 
gospodarstwie rolnym 

ogółem emerytura renta 

37.086 18.114 18.972 16.526 26.673 11.943 9.351 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - Powszechny Spis Rolny 2002. 

 

 

Mapa 1. Gminy wchodzące w skład powiatu opolskiego. 

 

Źródło: Powiat Opolski, Gminy powiatu, www.opole.lublin.pl/index.php?option=com_content&task= 

view&id=28&Itemid=43. 
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 2.  Charakterystyka systemu wsparcia dziecka i rodziny 

 
 

 

1. Mapa problemów społecznych. 

 

Ze zgromadzonych informacji własnych oraz z danych o problemach 
społecznych otrzymanych od instytucji uczestniczących w ich rozwiązywaniu 
na terenie powiatu opolskiego wynika, Ŝe przyczyną dysfunkcji wielu rodzin 
jest: 

a) bezrobocie, 

b) niepełnosprawność, 

c) ubóstwo, 

d) trudna sytuacja rodzin wielodzietnych i niepełnych, 

e) trudna sytuacja mieszkaniowa, 

f) uzaleŜnienie od alkoholu, 

g) przemoc w rodzinie, 

h) problemy edukacyjne, 

i) brak dostępu do szerokiej informacji, poradnictwa i doradztwa. 

Do najtrudniejszych problemów, z którymi stykają się w powiecie instytucje 
świadczące pomoc społeczną naleŜą: 

a) rosnąca liczba nieletnich wchodzących w konflikt z prawem, 

b) wzrost poziomu agresji i przemocy w środowisku rodzinnym 
i pozarodzinnym, 

c) przemoc rodzinna, 

d) niezaradność Ŝyciowa na skutek bezrobocia, ubóstwa, długotrwałych 
chorób (w tym psychicznych, niepełnosprawność), 

e) uzaleŜnienie od alkoholu oraz jego skutki (zarówno dla osób 
uzaleŜnionych, jak i członków ich rodzin), 

f) rozpad lub osłabienie więzi w rodzinie pomiędzy małŜonkami lub 
partnerami i trudności towarzyszące decyzjom o rozstaniu lub 
rozwodzie. 
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Z powyŜszego wynika, Ŝe na terenie powiatu opolskiego znaczna grupa dzieci 
i młodzieŜy zagroŜona jest niekorzystnym wpływem środowiska rodzinnego 
i lokalnego, dlatego istotną sprawą jest zbudowanie w powiecie lokalnego 
systemu wspierania rodziny w opiece nad dzieckiem oraz w rozwiązywaniu 
waŜnych problemów rodzinnych. 

Omówione zostaną teraz najwaŜniejsze problemy występujące w powiecie 
opolskim z punktu widzenia systemu wsparcia dziecka i rodziny. 

 

Bezrobocie 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat bezrobocie w powiecie opolskim maleje – 
z 22,6% w 2005 roku do 17,6% w 2008 roku. Stale jednak pozostaje jednym 
z najwyŜszych w województwie lubelskim. Z brakiem pracy ściśle wiąŜą się 
problemy ubóstwa, naduŜywania alkoholu, problemów rodzinnych, w tym 
przemocy i wiele innych pośrednich i bezpośrednich skutków.  

 

Tabela 6.  Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Opolu Lub. wg gmin w latach 2005-2008. 

Gmina 2005 2006 2007 2008 

Opole Lub. 1.890 1.901 1.677 1.402 

Poniatowa 1.634 1.538 1.272 1.126 

Karczmiska 744 694 578 502 

Chodel 693 669 623 504 

Łaziska 457 461 394 362 

Józefów nad Wisłą 662 675 614 583 

Wilków 420 406 344 346 

Razem 6.500 6.344 5.502 4.878 

Stopa bezrobocia 

Kraj 17,6% 14,9% 11,4% 9,5% 

Województwo 17,0% 15,5% 13,0% 11,3% 

Powiat opolski 22,6% 22,1% 19,6% 17,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 
i Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. 
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Wykres 1.  Porównanie bezrobocia w pow. opolskim, woj. lubelskim i Polsce w l. 2005-2008. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 
i Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. 

 

Tabela 7.  Bezrobocie w gminach powiatu opolskiego w 2008 roku. 

Liczba 
bezrobotnych 

L.p. Powiat / Gmina 

Ogółem Kobiety 

Bezrobotni 
zwolnieni 
z przycz. dot. 
zakł. pracy 

Uprawnieni 
do zasiłku 

Długotrwale 
bezrobotni 
(pow. 24 m.) 

Gminy: 4 878 2 419 59 514 1 648 

1. Chodel 504 251 4 51 157 

2. Józefów 583 281 2 44 248 

3. Karczmiska 555 266 8 43 226 

4. Łaziska 362 160 1 29 141 

5. Opole Lubelskie 1 402 719 12 160 425 

6. Poniatowa 1 126 583 31 156 304 

7. Wilków 346 159 1 31 147 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 
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Tabela 8.  Bezrobocie w gminach powiatu opolskiego w 2007 roku. 

Liczba 
bezrobotnych 

L.p. Powiat / Gmina 
Ogółem Kobiety 

Bezrobotni 
zwolnieni 
z przycz. dot. 
zakł. pracy 

Uprawnieni 
do zasiłku 

Długotrwale 
bezrobotni 
(pow. 24 m.) 

Gminy: 5 502 2 638 86 571 2 121 

1. Chodel 623 294 4 62 248 

2. Józefów 614 283 2 55 277 

3. Karczmiska 578 256 9 36 260 

4. Łaziska 394 180 1 22 175 

5. Opole Lubelskie 1 677 827 20 185 579 

6. Poniatowa 1 272 639 49 182 418 

7. Wilków 344 159 1 29 164 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 

 

Tabela 9.  Bezrobocie w gminach powiatu opolskiego w 2006 roku. 

Liczba 
bezrobotnych 

L.p. Powiat / Gmina 

Ogółem Kobiety 

Bezrobotni 
zwolnieni 
z przycz. dot. 
zakł. pracy 

Uprawnieni 
do zasiłku 

Długotrwale 
bezrobotni 
(pow. 24 m.) 

Gminy: 6 344 3 026 99 642 2 652 

1. Chodel 669 314 6 52 296 

2. Józefów 675 309 3 52 310 

3. Karczmiska 694 322 14 50 353 

4. Łaziska 461 216 1 31 214 

5. Opole Lubelskie 1 901 928 22 241 718 

6. Poniatowa 1 538 758 52 197 564 

7. Wilków 406 179 1 19 197 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 



Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013   
 

13 | S t r ona  

 

Tabela 10.  Bezrobocie w gminach powiatu opolskiego w 2005 roku. 

Liczba 
bezrobotnych 

l.p. Powiat / Gmina 

Ogółem Kobiety 

Bezrobotni 
zwolnieni 
z przycz. dot. 
zakł. pracy 

Uprawnieni 
do zasiłku 

Długotrwale 
bezrobotni 
(pow. 24 m.) 

Gminy: 6 500 2 990 130 303 2 859 

1. Chodel 693 308 7 39 305 

2. Józefów 662 284 4 26 323 

3. Karczmiska 744 322 15 27 379 

4. Łaziska 457 208 4 15 222 

5. Opole Lubelskie 1 890 892 29 62 777 

6. Poniatowa 1 634 797 69 122 633 

7. Wilków 420 179 2 12 220 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 

 
 
Niepełnosprawność 

Szczegółowe informacje na temat sytuacji osób niepełnosprawnych moŜna 
odnaleźć w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2009-2013. 

W powiecie opolskim mieszka ogółem 11.275 osób niepełnosprawnych, co 
stanowi 17,6% ludności całego powiatu4 - jest to 16 miejsce na 24 powiaty 
w woj. lubelskim. Kobiety stanowią ponad połowę ogółu osób 
niepełnosprawnych zamieszkujących powiat opolski. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Są to dane z 2002 roku. 
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Tabela 11. Liczba osób niepełnosprawnych w powiecie opolskim w stosunku do liczby 
ludności powiatu 

osoby niepełnosprawne  
 ogółem kobiety męŜczyźni 

ludność powiatu 

 liczba 11.275 5.879 5.396 64.055 

 % 17,6% 52% 48% 100% 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - Powszechny Spis Rolny 2002. 

 

 

Wykres 2. Niepełnosprawni w stosunku do ogólnej liczby ludności w powiecie opolskim. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Miejsce w województwie pod względem liczby osób niepełnosprawnych: 

� ogółem – 16 (17,6%) 

� męŜczyzn – 13 (17,2%) 

� kobiet – 18 (18,0%) 

� mieszkańców wsi – 16 (na 20 powiatów) (18,8%) 

� mieszkańców miast – 18 (14,9%). 

Tym samym naleŜy stwierdzić, Ŝe na tle innych powiat opolski cechuje się 
średnimi wskaźnikami dotyczącymi osób niepełnosprawnych (mieszczą się 
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one w dolnej części osi wszystkich powiatów województwa). Biorąc jednak 
pod uwagę fakt, Ŝe woj. lubelskie ma jeden z największych wskaźników 
dotyczący osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, powyŜsze dane 
okazują się niezwykle wysokie. 

 
Tabela 12. Osoby niepełnosprawne w powiecie opolskim według kategorii 

niepełnosprawności, płci, ekonomicznych grup wieku, poziomu wykształcenia 
oraz aktywności zawodowej.  

Wyszczególnienie ogółem % 

 Ogółem 11.275 17,6% 

MęŜczyźni 5.396 48% 

Kobiety 5.879 52% 

 Ekonomiczne grupy wieku   

Przedprodukcyjna 467 4% 

Produkcyjna 5.518 49% 

mobilna 1.303 12% 

niemobilna  4.215 37% 

Poprodukcyjna 5.290 47% 

Poziom wykształcenia   

WyŜsze 175 1,5% 

Policealne 163 1,4% 

Średnie 1.537 13,6% 

zawodowe 1.112 9,9% 

ogólnokształcące 425 3,7% 

Zasadnicze zawodowe 1.930 17% 

Podstawowe ukończone 5.737 51% 

Podstawowe nieukończone i bez 
wykształcenia 

1.415 12,5% 

Aktywność ekonomiczna   

Aktywni zawodowo 2.541 22,5% 

pracujący 2.369 21% 

bezrobotni 172 1,5% 

Bierni zawodowo 8.659 77% 

Nieustalony status na rynku pracy 73 0,6% 

Źródło: Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013. 
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Statystyczny niepełnosprawny w powiecie opolskim jest więc bierną zawodowo 
kobietą w wieku produkcyjnym (niemobilnym), posiadającą wykształcenie podstawowe. 
 
 

 

Ubóstwo 

Przeciętne wynagrodzenie w powiecie opolskim daleko odbiega od średniej 
krajowej – w 2007 roku było to zaledwie 76,5% w stosunku do polskich 100%. 
Najbardziej niepokojące jest jednak to, Ŝe od 2004 roku obserwuje się stałą 
malejącą tendencję w tym zakresie. 
 

Wykres 3.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim (Polska = 100%). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny. 

 

Z danych Ośrodków Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu 
opolskiego wynika, Ŝe od 2006 roku maleje liczba ubogich rodzin, 
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korzystających z zasiłków. W 2008 roku było to 1615 rodzin (najwięcej z Opola 
Lubelskiego, Łazisk i Chodla). Z danych wynika równieŜ, Ŝe kwota przyznanych 
zasiłków rodzinom znajdującym się w ubóstwie na terenie powiatu opolskiego 
od 2005 roku ma tendencję wzrostową i w 2008 roku wyniosła 2 725 933 zł, co 
stanowiło wzrost w stosunku do 2005 roku o 49%. 

 

Tabela 13. Liczba rodzin znajdujących się w ubóstwie na terenie powiatu opolskiego. 

  2005 2006 2007 2008 

Chodel 296 341 334 308 

Józefów nad Wisłą 197 201 206 173 

Karczmiska 214 165 120 162 

Łaziska 301 337 327 322 

Opole Lub. 541 530 512 471 

Poniatowa 25 345 258 179 

Wilków b.d.  b.d.   b.d.   b.d.   

Razem: 1 574 1 919 1 757 1 615 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS-ów z terenu powiatu opolskiego. 

 

Wykres 4.  Liczba rodzin znajdujących się w ubóstwie na terenie powiatu opolskiego. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS-ów z terenu powiatu opolskiego. 
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Tabela 14. Kwota przyznanych zasiłków rodzinom znajdującym się w ubóstwie na terenie 
powiatu opolskiego. 

  2005 2006 2007 2008 Razem 

Chodel 395 379 516 176 480 340 549 309 1 941 204 

Józefów nad Wisłą 142 000 200 136 183 290 162 614 688 040 

Karczmiska 194 783 238 422 217 351 274 000 924 556 

Łaziska 220 790 151 294 299 501 339 243 1 010 828 

Opole Lub. 854 578 957 812 982 814 1 125 467 3 920 671 

Poniatowa 21 200 490 300 371 520 275 300 1 158 320 

Wilków b.d.  b.d.   b.d.   b.d.   b.d.  

Razem: 1 828 730 2 554 140 2 534 816 2 725 933 9 643 619 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS-ów z terenu powiatu opolskiego. 

 

Wykres 5.  Kwota przyznanych zasiłków rodzinom znajdującym się w ubóstwie na terenie 
powiatu opolskiego. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS-ów z terenu powiatu opolskiego. 
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Trudna sytuacja rodzin wielodzietnych i niepełnych 

W powiecie opolskim dominują rodziny wielodzietne. 60% rodzin ma 2 i więcej 
dzieci. JeŜeli nałoŜymy na tę sytuację wysoki stopień bezrobocia, ubóstwo, 
problemy alkoholowe, wówczas jawi się powaŜny problem. 

 

Wykres 6.  Liczba dzieci w rodzinach powiatu opolskiego. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny. 

 
PowyŜej wspomniane problemy, szczególnie skumulowane, często są 
powodem rozwodów, których liczba w powiecie opolskim jest stosunkowo 
wysoka. 

 

Wykres 7.  Rozwody w powiecie opolskim w latach 2000-2007. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny. 
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Z danych przesłanych przez OPS-y działające na terenie powiatu opolskiego 
wynika, Ŝe liczba rodzin wielodzietnych oraz niepełnych, które obejmowane 
są pomocą, od 2006 roku stale wzrasta. W 2008 roku było to łącznie 477 
rodzin.  

Tabela 15.  Liczba rodzin wielodzietnych oraz niepełnych objętych pomocą OPS-ów 
z terenu powiatu opolskiego. 

  2005 2006 2007 2008 

Chodel 132 96 132 92 

Józefów nad Wisłą b.d. b.d. b.d. 89 

Karczmiska b.d. b.d. b.d. 37 

Łaziska 39 45 45 50 

Opole Lub. 144 138 144 103 

Poniatowa 69 68 80 106 

Wilków b.d. b.d. b.d. b.d. 

Razem: 384 347 401 477 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS-ów z terenu powiatu opolskiego. 

 

Wykres 8.  Liczba rodzin wielodzietnych oraz niepełnych objętych pomocą OPS-ów 
z terenu powiatu opolskiego. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS-ów z terenu powiatu opolskiego. 
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Sytuacja rodzin zastępczych 

KaŜda rodzina zastępcza mieszkająca na terenie powiatu opolskiego jest 
objęta comiesięcznym wsparciem finansowym. Niestety, podstawa do 
naliczenia pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, od 2004 roku nie uległa 
zmianie, co nie idzie w parze ze stale rosnącymi cenami usług i produktów 
niezbędnych w procesie wychowania dzieci. 

Na terenie powiatu, rodzicami zastępczymi są przede wszystkim dziadkowie 
wychowanków, rodzeństwo, wujostwo. Aktualnie na terenie powiatu 
opolskiego funkcjonuje 71 rodzin zastępczych.  

Liczbę rodzin zastępczych w powiecie opolskim, w latach 2005-2008, 
szczegółowo ilustrują tabele poniŜej.  

 

Tabela 16. Liczba rodzin zastępczych w latach 2005-2008. 

Rok 
Liczba rodzin 
zastępczych 

W tym rodziny 
zastępcze 

niespokrewnione 

Liczba dzieci w rodzinach 
zastępczych 

spokrewnionych 

Liczba dzieci w rodzinach 
zastępczych 

niespokrewnionych 

2005 52 5 59 8 

2006 64 6 83 9 

2007 67 8 90 10 

2008 71 7 85 10 

Źródło: dane PCPR w Opolu Lubelskim. 

 

Tabela 17. Wysokość pomocy pienięŜnej udzielonej rodzinom zastępczym w l. 2005-2008. 

Rok Wysokość pomocy pienięŜnej dla rodzin zastępczych 
spokrewnionych  

Wysokość pomocy 
pienięŜnej dla rodzin 

zastępczych 
niespokrewnionych 

2005 408.418 45.384 

2006 488.695 65.942 

2007 581.071 90.208 

2008 567.520 76.860 

Źródło: dane PCPR w Opolu Lubelskim. 
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Tabela 18. Liczba rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych według miejsca 
zamieszkania rodziny, bez uwzględnienia zawodowej niespokrewnionej 
z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego (stan na 
2008 r.). 

Gminy powiatu 
opolskiego 

Liczba rodzin 
zastępczych 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych 

Chodel 11 17 

Józefów n/Wisłą 5 7 

Karczmiska 6 14 

Łaziska 3 4 

Opole Lubelskie 19 26 

Poniatowa 13 17 

Wilków 6 10 

Źródło: dane PCPR w Opolu Lubelskim. 

 

Dzieci pochodzące z powiatu opolskiego przebywają równieŜ w rodzinach 
zastępczych na terenie innych powiatów5. Aktualnie w 10 rodzinach 
zamieszkałych w 7 powiatach przebywa 11 dzieci z powiatu opolskiego.  

 
Tabela 19. Dzieci z powiatu opolskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie 

innych powiatów. 

L.p. Powiat Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych na terenie innych powiatów 

1. krośnieński 1 1 

2. Lublin 2 2 

3. lubelski 2 2 

4. puławski 2 2 

5. Radom 1 1 

6. radomski 1 1 

7. zamojski 1 2 

Razem 10 11 

Źródło: dane PCPR w Opolu Lubelskim. 

 

                                                           
5 Od stycznia 2004r. kaŜdy powiat ponosi wydatki na dzieci zamieszkałe przed umieszczeniem w pierwszej formie 
opieki zastępczej na jego terenie, bez względu na to, gdzie zostały umieszczone. 
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Ponadto, na terenie powiatu opolskiego, w rodzinach zastępczych, 
przebywają dzieci zamieszkałe przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na 
terenie innych powiatów. Aktualnie są 3 takie rodziny, w których przebywa 
5 dzieci spoza powiatu opolskiego (ogólnie, w 2008 roku takich rodzin było 6 – 
wychowywało się w nich 8 dzieci). 

Na terenie powiatu opolskiego od lutego 2003 r. funkcjonuje zawodowa 
niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia 
rodzinnego. Z rodziną tą zawarta została umowa, na podstawie której rodzina 
otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki 
i wychowania. 

Funkcja rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego jest 
odmienna od pozostałych modeli rodzin zastępczych. Umieszczenie dziecka 
w pogotowiu rodzinnym jest uzasadnione w przypadkach wystąpienia 
krótkotrwałych problemów w rodzinie naturalnej, do czasu unormowania 
sytuacji Ŝyciowej dziecka. W ustawie określono górną granicę czasu, do 
jakiego dziecko moŜe przebywać w pogotowiu – wynosi ona 12 miesięcy. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka w pogotowiu 
rodzinnym moŜna przedłuŜyć maksymalnie o kolejne 3 miesiące. 

Od momentu funkcjonowania pogotowia rodzinnego na terenie powiatu 
opolskiego nie pozostawało ono w gotowości przyjęcia dziecka – stale 
opiekuje się dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji. 

Liczba dzieci umieszczonych w pogotowiu rodzinnym, wynagrodzenie rodziny 
zastępczej oraz wysokość pomocy pienięŜnej dla poszczególnych dzieci 
w latach 2005-2008 przedstawia tabela poniŜej. 

 

Tabela 20. Liczba dzieci umieszczonych w pogotowiu rodzinnym, wynagrodzenie rodziny 
zastępczej oraz wysokość pomocy pienięŜnej dla poszczególnych dzieci 
w latach 2005-2008. 

Rok 
Wynagrodzenie 
pogotowia 
rodzinnego 

Wysokość pomocy pienięŜnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dzieci umieszczonych w rodzinie 

zastępczej 

Liczba dzieci 
umieszczonych 
w pogotowiu 
rodzinnym 

2005 27.233 zł 45.384 zł 11 

2006 27.306 zł 39.084 zł 10 

2007 29.319 zł 37.445 zł 6 

2008 31.293 zł 30.759 zł 12 

Źródło: dane PCPR w Opolu Lubelskim. 
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Tabele poniŜej przedstawiają liczbę wychowanków w rodzinach zastępczych 
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w latach 2005-2008, oraz rodzaje 
i wysokość otrzymanej przez nich pomocy. 

 
Tabela 21. Liczba wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w latach 2005-2008. 

Rok Pełnoletni wychowankowie rodzin 
zastępczych 

Pełnoletni wychowankowie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 

2005 31 5 

2006 30 5 

2007 33 6 

2008 31 5 

Źródło: dane PCPR w Opolu Lubelskim. 

 

Tabela 22. Rodzaje i wysokość otrzymanej pomocy przez wychowanków w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2005-2008. 

Pomoc na kontynuowanie nauki Pomoc na zagospodarowanie Pomoc na usamodzielnienie 

Rok Wychowan-
kowie rodzin 
zastępczych 

Wychowan-
kowie placówek 
opiekuńczo-
wychowaw-
czych 

Wychowan-
kowie rodzin 
zastępczych 

Wychowan-
kowie placówek 
opiekuńczo-
wychowaw-
czych 

Wychowan-
kowie rodzin 
zastępczych 

Wychowan-
kowie placówek 
opiekuńczo-
wychowaw-
czych 

2005 154.518 24.770 17.634 0 0 0 

2006 138.285 29.295 2.600 0 0 0 

2007 124.271 26.346 11.529 0 6.588 6.588 

2008 133.924 17.672 19.937 0 4941 6.588 

Źródło: dane PCPR w Opolu Lubelskim. 

 
 
Projekt systemowy PCPR w Opolu Lubelskim 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, od stycznia 2008 r., 
realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno-zawodowego osób 
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz 
osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”. Ogólna wartość realizacji 
projektu w 2009 r. wynosi 260.000,00 zł. 
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Projekt systemowy jest realizowany w ramach: Priorytetu VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1: 
„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2: „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie”. 

PCPR w Opolu Lubelskim realizuje wyŜej wymieniony projekt systemowy 
w oparciu o umowę podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na 
okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Działania projektu systemowego są skierowane do osób, które nie pozostają 
w zatrudnieniu lub są zatrudnione, a znajdują się w wieku aktywności 
zawodowej, ponadto korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i naleŜą do 
poniŜszych grup: 

� osób niepełnosprawnych, 

� osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny 
zastępcze. 

W projekcie systemowym, w 2009 r., bierze udział 60 uczestników: 20 osób 
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz 
40 osób niepełnosprawnych. 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału osób 
niepełnosprawnych oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo-
wychowawcze i rodziny zastępcze w zakresie ich aktywności zawodowej 
i integracji ze społeczeństwem. 

W odniesieniu do osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 
i rodziny zastępcze cele szczegółowe projektu zakładają: 

� podwyŜszenie poziomu/zdobycie nowych kompetencji 
i umiejętności zawodowych, 

� zwiększenie poziomu umiejętności w zakresie poruszania się po rynku 
pracy, 

� podwyŜszenie poziomu edukacji formalnej, 

� zwiększenie poziomu integracji społecznej. 

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych cele szczegółowe projektu 
zakładają: 

� poprawę sprawności psychofizycznej, 

� wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, 

� zwiększenie wiedzy prawnej w zakresie poruszania się po rynku 
pracy, 

� zwiększenie poziomu integracji społecznej. 
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Prognozowane rezultaty projektu systemowego obejmują przede wszystkim 
podniesienie poziomu kompetencji Ŝyciowych i umiejętności zawodowych 
uczestników, umoŜliwiających im pełniejsze uczestnictwo w Ŝyciu społecznym, 
w tym aktywizację zawodową, a takŜe podniesienie poziomu kompetencji 
PCPR w zakresie realizacji działań na rzecz aktywnej integracji. 
 
 
Trudna sytuacja mieszkaniowa 

Analizując wyposaŜenie mieszkań w niezbędne warunki sanitarno-
ciepłownicze, naleŜy stwierdzić, Ŝe wskaźniki w powiecie opolskim 
przedstawiają się umiarkowanie. Dostęp do gazu sieciowego ma tylko 40% 
mieszkańców powiatu, łazienkę 70%, ustęp spłukiwany blisko 70%, a ciepłą 
wodę 66%. W związku z tym, jedną z istotnych spraw jest podniesienie 
standardów wyposaŜenia mieszkań, a tym samym polepszenie warunków 
Ŝyciowych ludności powiatu opolskiego.  

 
Tabela 23. Sytuacja dotycząca mieszkalnictwa w powiecie opolskim. 

mieszkania  
(ogółem) 

wodociąg ustęp 
spłukiwany 

bez 
wodociągu 

łazienka 
ciepła 
woda 
bieŜąca 

gaz z sieci 

18 380 15 841 12 750 2 536 12 859 12 079 7 473 

100,0% 86,2% 69,4% 13,8% 70,0% 65,7% 40,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny. 

 

Obserwując w latach 2004-2007 liczbę i kwotę dodatków mieszkaniowych na 
terenie powiatu opolskiego, naleŜy stwierdzić, Ŝe tendencja od 2006 roku jest 
spadkowa (zarówno po stronie liczby dodatków, jak i kwot). Jest to jednak 
wciąŜ relatywnie duŜa liczba i nie naleŜy się spodziewać, Ŝe w najbliŜszych 
latach będzie dalej ulegać znaczącemu obniŜeniu. 
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Tabela 24.  Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w gminach powiatu 
opolskiego w latach 2004-2007. 

ogółem (liczba) kwota Jednostka 
samorządu 
terytorialnego 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

Powiat opolski 16.564 20.605 19.759 17.108 1.752.641 2.106.216 1.903.408 1.799.749 

Gmina Chodel 819 739 498 309 75 414 62 363 33 618 23 076 

Gmina Józefów 
nad Wisłą 1 374 1 365 1 494 1 260 126 351 122 016 123 393 114 512 

Gmina 
Karczmiska 424 376 318 215 41 096 36 658 26 687 18 300 

Gmina Łaziska 1 172 1 088 995 776 94 917 84 927 48 641 52 563 

Gmina Opole 
Lubelskie 1 254 7 066 6 418 5 663 135 867 749 759 689 429 667 089 

Gmina 
Poniatowa 10 094 8 901 8 404 7 745 1 158 543 978 067 932 416 880 951 

Gmina Wilków 1 427 1 070 1 632 1 140 120 453 72 426 49 224 43 258 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny. 

 
Wykres 9. Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w gminach powiatu opolskiego 

w latach 2004-2007. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny. 
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Obserwując liczbę mieszkań komunalnych w powiecie opolskim, które 
pozostają w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, naleŜy zauwaŜyć, 
Ŝe od 2003 roku następuje powolny spadek ich liczby. W 2007 roku na ogólną 
liczbę mieszkań w powiecie opolskim: 20.062, komunalnych było zaledwie 
758, co stanowi 3,8%. Biorąc pod uwagę fakt najwyŜszego bezrobocia w woj. 
lubelskim, wysokiego stopnia ubóstwa, problemów alkoholowych itd., liczba 
ta wydaje się zdecydowanie niewystarczająca. 

 
Tabela 25.  Mieszkania komunalne w powiecie opolskim w stosunku do ogółu mieszkań 

w latach 2000-2007 (w %). 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ogółem 19 629 19 631 18 386 19 806 19 835 20 002 20 018 20 062 

zasoby gmin (komunalne) 824 771 913 866 866 829 829 758 

% 4,2 3,9 5,0 4,4 4,4 4,1 4,1 3,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny. 

 

Wykres 10. Mieszkania komunalne w powiecie opolskim w stosunku do ogółu mieszkań 
w latach 2000-2007. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny. 
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UzaleŜnienie od alkoholu 

Jak wynika z diagnozy sytuacji społecznej, na terenie powiatu opolskiego 
moŜna zaobserwować pewne tendencje i mechanizmy w zakresie zdrowia 

i zachowań określanych jako patologiczne.  

NaduŜywanie alkoholu oraz uzaleŜnienie od niego wydaje się problemem 

o duŜym zasięgu społecznym. Dotykają one przede wszystkim ludzi w wieku   
45-55 lat oraz 34-44 lata (jak wynika z danych Poradni Terapii UzaleŜnienia od 
Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Opolu Lubelskim) – a więc ludzi młodych oraz 
znajdujących się w wieku produkcyjnym. Gwałtownie przybywa takŜe 
pacjentów Poradni w wieku powyŜej 55. roku Ŝycia. 

RównieŜ wśród podopiecznych Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 

w powiecie opolskim wyodrębnia się duŜa grupa tych, którym udzielono 
pomocy z powodu naduŜywania alkoholu. Nie wszyscy uzaleŜnieni od alkoholu 
decydują się na samodzielne i dobrowolne podjęcie leczenia odwykowego – 
wobec sporej ich grupy corocznie orzeka się obowiązek poddania się takiemu 
leczeniu. Niestety, często jest to takŜe rezultatem towarzyszącej problemom 
alkoholowym przemocy wewnątrzrodzinnej. 

Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim z kaŜdym rokiem podejmuje 
coraz więcej interwencji w związku ze zgłoszeniami incydentów przemocy 

w rodzinie, niektóre z tych spraw kieruje do prokuratury. Picie alkoholu nie jest 
zaliczane do bezpośrednich czynników wywołujących przemoc, jednak jego 
rola jest ogromna w eskalacji przemocy oraz traceniu zdolności do jej 
dostrzegania.  

Niepokojące zjawiska społeczne, jak uŜywanie substancji psychoaktywnych – 
alkoholu czy narkotyków, przestępczość oraz stosowanie przemocy, obserwuje 
się takŜe na niemałą skalę wśród młodzieŜy z powiatu opolskiego. 

Komenda Powiatowa Policji kaŜdego roku notuje coraz więcej nieletnich, 
którzy są sprawcami czynów karalnych czy popełniają wykroczenia. Wzrasta 
równieŜ, aczkolwiek nieznacznie, liczba notowanych przez policję nieletnich 
znajdujących się pod wpływem alkoholu. 

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim statystyka 
dotycząca problemów alkoholowych na terenie powiatu opolskiego 
w okresie 2007-2008 przedstawia się następująco: 

� liczba wniosków skierowanych do podmiotów do spraw uzaleŜnień – 
214, 

� liczba ujawnionych nieletnich będących pod wpływem alkoholu – 43 

� w tym do lat 13 – 1, 
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� 13-16 lat – 28, 

� powyŜej 16 – 14, 

� liczba nieletnich osadzonych w policyjnej izbie zatrzymań do 
wytrzeźwienia – 6. 

 
ZaŜywanie alkoholu, jakkolwiek pozwala bezpośrednio uzyskać poŜądane 
przez osobę zaŜywającą efekty psychologiczne (np. wzbudzenie 
specyficznych stanów emocjonalnych czy zmiana sposobu myślenia 
i zachowania), to jednak wiąŜe się z ryzykiem pojawienia się szkód w róŜnych 
sferach Ŝycia. Szkody te – w wymiarze osobistym – obejmują powstawanie 
zaburzeń emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych, biologicznych, 
a w wymiarze szerszym, społecznym – destrukcję funkcjonowania najbliŜszego 
otoczenia osoby uzaleŜnionej. 

Problemy związane z alkoholem ma nie tylko osoba pijąca, ale wszyscy ci, 
którzy pozostają z nią w więzi. Choroba alkoholowa obejmuje całą rodzinę. 
W rodzinie z problemem alkoholowym emocjonalną atmosferę tworzy 
intensywne przeŜywanie wstydu, lęku, złości, Ŝalu, poczucia winy i krzywdy. 
Panuje w niej chaos, granice osobiste są niejasne, pełni się nie swoje role, 
odpowiedzialność jest odrzucana lub pojawia się nadodpowiedzialność. 
O faktach i uczuciach związanych z piciem alkoholu nie mówi się, nie ma 
otwartej niezagraŜającej komunikacji. W rodzinie takiej panuje nieustanne 
napięcie. Na tle konieczności ciągłego wspierania alkoholika, tuszowania 
jego niedociągnięć – zawsze bez wzajemności – powstaje uraza. Wstyd 
powoduje zamykanie się w czterech ścianach, izolowanie od innych. Bardzo 
trudno wyjść po wsparcie, zwrócić się o pomoc. 

Przystosowanie się do Ŝycia w takiej atmosferze jest kosztowne z punktu 
widzenia zdrowia poszczególnych członków rodziny. Często pojawia się 
współuzaleŜnienie pozostałych członków rodziny, a więc koncentracja Ŝycia 
osób niepijących wokół alkoholu połączona z zaburzeniami Ŝycia 
uczuciowego, zaburzeniami psychosomatycznymi, nerwicami, braniem 
odpowiedzialności za skutki picia alkoholika. 

Do Poradni Rodzinnej w PCPR w Opolu Lubelskim najczęściej zgłaszają się 
kobiety – partnerki uzaleŜnionych od alkoholu męŜczyzn. Zwykle w tej fazie 
przystosowania rodziny, w której szkody spowodowane piciem są duŜe, często 
nieodwracalne. Kobiety te zgłaszają się wtedy po potwierdzenie podjętej lub 
podejmowanej decyzji o rozstaniu z uzaleŜnionym od alkoholu partnerem. 
Przełamały izolację, przewartościowały swoje priorytety. Poszukują moŜliwości 
prawnych oraz sposobów poradzenia sobie z własną emocjonalnością. 
Zaczynają troszczyć się o bezpieczeństwo fizyczne i uczuciowe swoje i dzieci. 
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Bardzo rzadko w Poradni Rodzinnej pojawiają się te kobiety, które dopiero 
zaczynają uświadamiać sobie szkody powstałe w Ŝyciu rodzinnym z powodu 
uzaleŜnienia partnera. Z reguły przychodzą z namowy kogoś bliskiego: 
dziecka, rodziców, koleŜanki. A więc motywacja zwrócenia się o pomoc nie 
do końca jest ich własną – często wątpią jeszcze w moŜliwość rozwiązania 
problemów. 

Do Poradni Rodzinnej z reguły nie zgłaszają się uzaleŜnieni męŜczyźni – jeśli 
tak, to sporadycznie i jest to spowodowane wytoczoną przeciwko nim sprawą 
sądową (o alimenty, o znęcanie się nad rodziną). Równie rzadko pojawiają 
się męŜczyźni poszukujący wsparcia w rozwiązaniu problemu uzaleŜnionej 
partnerki. 

Wśród klientów Poradni Rodzinnej zdarzają się równieŜ rodzice pijących – 
dorosłych – dzieci. 

Jednak najczęstszym motywatorem klientów zwrócenia się o pomoc Poradni 
Rodzinnej jest towarzysząca czasem uzaleŜnieniu od alkoholu przemoc 
wewnątrzrodzinna. Niemniej jednak, niektórzy klienci (znowu – zwłaszcza 
kobiety) doznają lub teŜ są świadkami przemocy, której podłoŜem nie jest 
uzaleŜnienie od alkoholu. 

 
Według danych pochodzących z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu 
powiatu opolskiego liczba rodzin z problemami alkoholowymi, korzystających 
z pomocy OPS,  od 2005 roku stale wzrasta i w 2008 roku wynosiła ok. 201. 

 
Tabela 26. Liczba rodzin z problemami alkoholowymi na terenie powiatu opolskiego. 

  2005 2006 2007 2008 

Chodel 57 65 65 71 

Józefów nad Wisłą b.d b.d b.d 27 

Karczmiska b.d b.d b.d 20 

Łaziska 8 7 8 9 

Opole Lub. 31 28 30 25 

Poniatowa 29 31 34 49 

Wilków b.d b.d b.d b.d 

Razem: 125 131 137 201 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS-ów z terenu powiatu opolskiego. 
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Wykres 11. Liczba rodzin z problemami alkoholowymi na terenie powiatu opolskiego. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS-ów z terenu powiatu opolskiego. 

 

Przemoc w rodzinie 

Przemoc domowa to działania dokonywane przez jednego z członków 
rodziny przeciwko pozostałym, wykorzystujące istniejącą bądź stworzoną 
przez okoliczności przewagę sił lub władzy i powodującą u nich szkody 
i cierpienie, godzące w ich prawa i dobra osobiste, a w szczególności w ich 
Ŝycie lub zdrowie (fizyczne czy psychiczne). 

Przemoc domowa wyrządza ogromne straty wszystkim członkom rodziny, 
jednak w szczególnie trudnym połoŜeniu znajdują się dzieci. Przemoc dotyka 
je we wszystkich sferach – duchowej, emocjonalnej, fizycznej i intelektualnej. 
Sytuacja dzieci jest trudna nie tylko ze względu na ich bezbronność i pozycję 
w rodzinie – bardzo cięŜko jest im pomóc takŜe psychologicznie. 

W rodzinach klientów Poradni Rodzinnej najczęściej występuje przemoc 
fizyczna, psychiczna (w tym ekonomiczna), czasem równieŜ seksualna. 

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim statystyka 
dotycząca przemocy w rodzinie na terenie powiatu opolskiego w okresie 
2005-2008 przedstawia się następująco: 

� liczba przeprowadzonych interwencji dotyczących przemocy 
w rodzinie (procedura Niebieskiej Karty) – 196, 

� interwencje dotyczące przemocy w rodzinie z uwzględnieniem miejsca 

� miasto – 66 

� wieś – 127 
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� liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem – 305, 
w tym  

� kobiety – 194 

� męŜczyźni – 34 

� małoletni do ukończenia 13 lat – 59 

� małoletni od 13 do 18 lat – 18 

� liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu – 172 

� kobiety – 2 

� męŜczyźni – 170 

� w tym przywiezionych do policyjnych pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych do wytrzeźwienia – 118 

� kobiety – 1 

� męŜczyźni – 117 
 
 
 
Problemy edukacyjne 

Za diagnozę i monitoring problemów edukacyjnych uczniów na terenie 
powiatu opolskiego odpowiada Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Opolu Lubelskim. Poradnia, zgodnie ze swoją działalnością statutową, 
udziela pomocy dzieciom i uczniom na terenie powiatu opolskiego od 
momentu urodzenia do ukończenia nauki na poziomie ponadgimnazjalnym. 
PoniŜej przedstawione są dane statystyczne obrazujące pracę diagnostyczną 
Poradni na przestrzeni lat 2005-2008: 

 

Tabela 27.  Działalność diagnostyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu 
lubelskim w latach 2004-2008.  

Rok szkolny 
Liczba dzieci w 
rejonie Poradni 

Liczba uczniów 
przyjętych 
w Poradni 

Liczba wydanych orzeczeń do 
kształcenia specjalnego oraz nauczania 

indywidualnego 

2004/2005 13202 1538 92 

2005/2006 13719 1120 93 

2006/2007 13762 1281 122 

2007/2008 12540 1251 112 

Źródło: Dane Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu Lubelskim. 
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Zapotrzebowanie na usługi Poradni wiąŜe się nierozerwalnie z problemami 
edukacyjnymi dotyczącymi: 

1) orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla: 

� uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
i znacznym, 

� dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, 

� dla uczniów niewidomych i słabowidzących, 

� dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, 

� dla uczniów z autyzmem, 

� dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, 

� dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagroŜonych 
niedostosowaniem społecznym, 

� dla uczniów z zaburzeniami zachowania, 

� dla uczniów zagroŜonych uzaleŜnieniami, 

� dla uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym – orzekanie 
o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

2) orzekania o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, którym 
stan zdrowia uniemoŜliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; 

3) opiniowania w sprawie: 

� wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku od 0 do 6 r. Ŝ., 

� odroczenia obowiązku szkolnego, 

� pozostawienia ucznia z klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej 
samej klasie, 

� dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 
nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów 
z obniŜonym i nieharmonijnym przebiegiem rozwoju intelektualnego, 

� dostosowania wymagań edukacyjnych wobec uczniów, u których 
stwierdzono specyficzne problemy w nauce pod postacią dysleksji, 
dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii, 

� dostosowania warunków i form sprawdzianu w klasie VI, egzaminu 
gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 
stwierdzono specyficzne problemy w nauce, 
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� objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu 
w formie specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

� objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 
w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć psycho-
edukacyjnych, socjoterapeutycznych. 

 

Brak dostępu do szerokiej informacji, poradnictwa i doradztwa 

W ramach obowiązków ustawowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Opolu Lubelskim prowadzi poradnictwo specjalistyczne oraz działania 
w zakresie interwencji kryzysowej. Obecnie, w strukturach PCPR, funkcjonuje 
Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) oraz Punkt Interwencji Kryzysowej 
(PIK), w których porad udzielają: prawnik, psycholog, pracownik socjalny. 

Bardzo szeroki zakres zadań PCPR, a takŜe niewielka liczba pracowników 
powoduje, Ŝe skuteczne rozwiązywanie problemów dziecka i rodziny wymaga 
podejmowania oddolnych inicjatyw i postępującej decentralizacji systemu, 
jednak przy stałej koordynacji i monitoringu ze strony PCPR.  

Zadania z zakresu informowania, poradnictwa i doradztwa w zakresie 
pomocy dziecku i rodzinie na terenie powiatu opolskiego realizują OPS-y 
i Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia 
Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Opolu Lubelskim, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim 

Wśród organizacji pozarządowych naleŜy wymienić Towarzystwo Wspierania 
Rodzin w Poniatowej (TWR) i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim. TWR prowadzi  Świetlicę 
Profilaktyczno-Wychowawczą w Poniatowej, gdzie przez psychologa i 
terapeutę prowadzone są: konsultacje, porady, szkolenia dla pedagogów, 
prelekcje dla rodziców, warsztaty, programy profilaktyczne, sesje 
psychoterapeutyczne. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi na 
terenie powiatu opolskiego w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz z 
instytucjami państwowymi równieŜ zajmującymi się tą problematyką. 

Biorąc pod uwagę skalę problemów i zapotrzebowanie na ich szybkie 
rozwiązywanie, system informacyjno-doradczy jest niewystarczający 
i konieczna jest jego rozbudowa oparta na oddolnych inicjatywach. 
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PoniŜej przedstawione zostaną dane dotyczące porad udzielanych w PPS, PIK 
w Opolu Lubelskim. 
 
 
Tabela 28. Porady udzielone w PPS w PCPR w Opolu Lubelskim (2008 r.) 

Kategoria porad Liczba udzielonych porad Liczba osób, którym udzielono 
porady 

Prawne 74 68 

Psychologiczne 19 18 

Pedagogiczne 41 42 

Socjalne 58 56 

OGÓŁEM 192 184 

Źródło: dane PCPR w Opolu Lubelskim. 

 
 
Tabela 29. Porady udzielone w PIK w PCPR w Opolu Lubelskim (2008 r.) 

Kategoria porad Liczba udzielonych porad Liczba osób, którym udzielono porady 

Prawne 81 72 

Psychologiczne 25 24 

Pedagogiczne 1 1 

Socjalne 2 2 

OGÓŁEM 109 99 

Źródło: dane PCPR w Opolu Lubelskim. 

 
 
Tabela 30. Porady udzielone w Poradni Rodzinnej w PCPR w l. 2005-2007. 

Rok Liczba osób, którym udzielono porady 

2007 435 

2006 253 

2005 222 

Źródło: dane PCPR w Opolu Lubelskim. 
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 3.  Instytucjonalny system wsparcia dziecka i rodziny 
 
 

Na terenie powiatu opolskiego funkcjonuje szereg instytucji, które zajmują się 
przeciwdziałaniem zjawiskom patologii sprzyjającym występowaniu dysfunkcji 
w rodzinie. Do tych instytucji zaliczają się w szczególności:  

� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim,  

� Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Opolu 
Lubelskim,  

� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim,  

� Ośrodki Pomocy Społecznej,  

� Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

� Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim,  

� Organizacje pozarządowe, a w szczególności: Towarzystwo Wspierania 
Rodzin w Poniatowej i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim, 

� Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Poniatowej, 

� Świetlica „Promyk Dnia” w Kamieniu, 

� świetlice dla dzieci i młodzieŜy, 

� wszystkie szkoły z terenu powiatu opolskiego. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, 
z późn. zm.), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim 
prowadzi poradnictwo specjalistyczne oraz działania w zakresie interwencji 
kryzysowej. Obecnie, w strukturach PCPR, funkcjonuje Punkt Poradnictwa 
Specjalistycznego (PPS) oraz Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK), w których 
porad udzielają: prawnik, psycholog, pracownik socjalny. 

PPS oraz PIK, prowadząc działania doradcze, interwencyjne oraz 
informacyjne, oferują: 

� wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu w obrębie systemu 
rodzinnego i środowiska lokalnego; 

� wspomaganie rodziny w sytuacjach trudnych; 

� pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, 
kryzysowych; 
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� udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym członkom, wykazującym 
potrzebę wsparcia, wielozakresowej pomocy doradczej oraz 
w aktywnym uczeniu się umiejętności zaradczych. 

 

PCPR dysponuje równieŜ potencjałem w zakresie działań psycho-
edukacyjnych i profilaktycznych. 

W Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego oraz Punkcie Interwencji 
Kryzysowej porad udzielają: prawnik, psycholog, pracownik socjalny. 

Pomoc Punktów udzielana jest przez zatrudnionych specjalistów 
w bezpośrednim kontakcie z klientem – głównie w siedzibie PCPR. DuŜo 
rzadziej mają miejsce interwencje wyjazdowe – zapotrzebowanie takie 
zgłaszają inne instytucje pomocowe, jak Ośrodki Pomocy Społecznej, Dom 
Samotnej Matki. Czasem zachodzi równieŜ potrzeba udzielenia wsparcia 
w rozmowie telefonicznej. Poradnia Rodzinna oferuje pomoc bezpłatnie, 
z zachowaniem prawa klientów do ochrony danych osobowych, a takŜe – na 
Ŝyczenie klienta – anonimowości. 

Większość specjalistów dyŜuruje w Punktach w godzinach pracy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto, klientom Punktów 
umoŜliwiono korzystanie z ich pomocy takŜe w godzinach popołudniowych 
jeden dzień w tygodniu. 

Prowadzone w PPS i PIK wielozakresowe poradnictwo rodzinne obejmuje: 

� poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, 

� poradnictwo psychologiczne dla osób przeŜywających kryzysy 
rozwojowe, trudności przystosowawcze, 

� poradnictwo socjalne z zakresu informacji o prawach i uprawnieniach 
osób korzystających z pomocy społecznej. 

W drugiej połowie 2008 r. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR 
w Opolu Lubelskim realizował dwa programy współfinansowane ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden program współfinansowany 
ze środków Wojewody Lubelskiego. Programy te poszerzyły ofertę usług 
świadczonych przez PPS. 

Program „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych 
z powiatu opolskiego”, skierowany był do rodzin zastępczych, które 
funkcjonują na terenie powiatu opolskiego. Obejmował cykl 5 szkoleń dla 
2 grup rodzin zastępczych. 
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W okresie: sierpień – grudzień 2008 r. PPS poszerzył takŜe katalog swoich 
działań o terapię rodzinną (programy: „Terapia rodzinna” oraz „Terapia 
rodzinna – kontynuacja”). 

Terapia rodzinna, po zakończeniu realizacji w/w programów, jest 
kontynuowana w PPS na bieŜąco. 

Terapia rodzinna jest skierowana do rodzin: 

� w sytuacji kryzysowej w związku z zaburzeniami zachowania dziecka, 

� z dzieckiem chorym i upośledzonym, 

� z poszerzonym systemem rodzinnym (np. rodzin zrekonstruowanych, 
rodzin zastępczych), 

� po przeŜyciach traumatycznych jednego lub kilku członków, 

� w Ŝałobie, 

� zagroŜonych rozpadem (wspomaganie poprawy jakości komunikacji 
i relacji). 

 
 
Placówką wyspecjalizowaną w pomocy osobom uzaleŜnionym od alkoholu 
oraz ich rodzinom jest Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu 
i WspółuzaleŜnienia w Opolu Lubelskim. W latach 2005-2008 zauwaŜa się 
wzrost liczby coraz młodszych pacjentów zgłaszających się na leczenie, w 
tym wzrost liczby kobiet. Wśród pacjentów Poradni w 2008 r.: 

� 33% to kobiety uzaleŜnione od alkoholu – głównie zagroŜone 
ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich, 

� 22,5% to osoby w wieku 20 – 29 r.Ŝ., 

� 51% to osoby w wieku 30 – 40 r.Ŝ. 

Problemy, które dotykają pacjentów Poradni to: 

� bezrobocie – ok. 58%, 

� bezdomność – 3%, 

� konflikty z prawem (w tym przemoc w rodzinie i kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwym) - ok. 70%, 

� niepełnosprawność – ok. 6%. 
 
W ostatnim czasie widoczny jest wzrost liczby młodych osób oraz kobiet wśród 
zarejestrowanych w Poradni pacjentów. Formy pomocy udzielanej przez 
Poradnię Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Opolu 
Lubelskim skutkują przede wszystkim zmniejszeniem zjawiska przemocy 
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w rodzinach pacjentów, lepszym wywiązywaniem się pacjentów z ról 
rodzicielskich, łatwiejszym powrotem pacjentów na rynek pracy. 

 

WaŜną rolę w zakresie profilaktyki i innych działań ograniczających problemy 
wynikające z uzaleŜnień od alkoholu i narkotyków pełnią Gminne Komisje ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działalność Komisji skierowana jest 
do osób uzaleŜnionych (w tym działania interwencyjne) oraz ich rodzin 
(poradnictwo, szkolenia, pomoc materialna). Ponadto, Komisje zajmują się 
działaniami informacyjnymi w zakresie profilaktyki uzaleŜnień, docierając 
bezpośrednio do środowisk zagroŜonych, jak i do innych instytucji 
wspomagających (np. ośrodków zdrowia), kontrolują placówki prowadzące 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

 

SłuŜby policji równieŜ prowadzą działania zaradcze w zakresie występowania 
wśród dzieci i młodzieŜy niekorzystnych zjawisk, jakimi są uŜywanie alkoholu 
i narkotyków, demoralizacja.  

WaŜną rolę pełnią tutaj równieŜ szkoły. Realizują one Szkolne Programy 
Profilaktyki, w ramach których podejmowane są, między innymi, działania 
informacyjne, edukacyjne, interwencyjne i programy alternatyw. Na terenie 
kaŜdej placówki prowadzony jest szereg działań profilaktycznych 
i wychowawczych, m.in.: 

� poszerzanie wiedzy uczniów na temat uzaleŜnień (filmy dydaktyczne, 
spotkania z terapeutą ds. uzaleŜnień i pedagogiem szkolnym, zajęcia 
edukacyjne z wychowawcami), 

� programy profilaktyczne, np. „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na 
agresję”, „Elementarz II”, 

� programy profilaktyczne dla młodzieŜy z udziałem osób uzaleŜnionych, 
finansowane ze środków Starostwa Powiatowego (Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych), 

� realizacja wybranych zagadnień dotyczących przemocy i agresji, 
z programów profilaktyczno-wychowawczych, np. „Saper, czyli jak 
rozminować agresję”, „Poznaję – wybieram”, 

� warsztaty integracyjne dla klas pierwszych (adaptacja w nowym 
środowisku szkolnym), 

� konkursy organizowane przez Gminne Komisje ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
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� uczestnictwo kadry pedagogicznej w rozprawach sądowych oraz 
spotkaniach z sędzią Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w sytuacji 
popełnienia przestępstwa przez młodzieŜ, 

� natychmiastowe reakcje szkoły w stosunku do uczniów, u których 
stwierdzono zachowania świadczące o przejawach niedostosowania 
społecznego. 

 

Działania wspierające profilaktykę i promocję zdrowia, a takŜe 
przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej prowadzi Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim. Poradnia prowadzi 
działania wspierające rozwój dzieci poprzez róŜne formy pomocy 
bezpośredniej pod postacią: 

� indywidualnych terapii pedagogicznych, 

� terapii logopedycznych, 

� terapii ogólnorozwojowych, 

� indywidualnych psychoterapii (np. terapii tików, moczenia nocnego), 

� terapii rodzinnej, 

� badań przesiewowych wzroku i słuchu. 

Uczniom proponuje się równieŜ: 

� poradnictwo w punktach konsultacyjnych na terenie szkół w sprawie 
trudności w nauce, wychowawczych, zawodoznawczych, 

� zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu dla uczniów gimnazjum, 

� spotkania psychoedukacyjne (prelekcje, pogadanki, lekcje 
wychowawcze o tematyce prozdrowotnej, prorodzinnej), 

� warsztaty skutecznego uczenia się, 

� treningi dla uczniów (integracyjne, antystresowe, konstruktywnej 
komunikacji i asertywności), 

� prowadzenie programów profilaktycznych: „Spójrz inaczej” – program 
dotyczący uŜywek i przemocy, „Spójrz inaczej na agresję”, 

� poradnictwo w punktach konsultacyjnych i zajęcia wspomagające 
rozwój dzieci organizowane w formie zajęć pozalekcyjnych – w 
ramach rządowego programu „Przyjazna i Bezpieczna Szkoła”. 
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Rodzicom proponuje się korzystanie z punktów konsultacyjnych i udzielanie 
porad bez badań w kaŜdej sprawie wymagającej udzielenia pomocy, 
ponadto organizowane są spotkania psychoedukacyjne z rodzicami, o 
tematyce uzgodnionej ze szkołami. Przeprowadza się zajęcia warsztatowe 
dotyczące pomocy uczniom z trudnościami w nauce, z utrudnionym 
kontaktem w okresie dojrzewania itp. 

Prowadzone są warsztaty umiejętności wychowawczych – „Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców” (kilka edycji). 

W sprawach wychowawczych często prowadzone są takŜe Szkoleniowe 
Rady Pedagogiczne w placówkach. Poradnia uczestniczy równieŜ 
w mediacjach i negocjacjach na terenie szkół. 

 

Na terenie powiatu opolskiego istnieje 1 placówka wsparcia dziennego 
o zasięgu powiatowym. Głównym celem pracy Świetlicy Profilaktyczno-
Wychowawczej w Poniatowej jest wspieranie funkcji opiekuńczych rodziny 
naturalnej mającej trudności w wypełnianiu swoich obowiązków, 
niwelowanie występujących w niej problemów, a w konsekwencji 
odbudowanie prawidłowych relacji rodzinnych, samodzielne funkcjonowanie 
jej członków i całego systemu rodzinnego.  

Corocznie placówka obejmuje swoim działaniem coraz większą liczbę 
wychowanków. Aktualnie świetlica prowadzi zajęcia dla 130 wychowanków 
w wieku od 7. do 15. roku Ŝycia, podczas gdy w roku 2005 było to 84 dzieci.  

Pracownicy Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Poniatowej podejmują 
szereg działań, by przywrócić rodzinie właściwą kondycję opiekuńczo-
wychowawczą. Działalność placówki opiera się na róŜnych formach pracy, 
między innymi takich, jak: programy profilaktyczne, programy 
ogólnorozwojowe, zajęcia języka angielskiego, poradnictwo rodzinne, zajęcia 
plastyczne, zajęcia teatralne i muzyczno-taneczne, programy prozdrowotne 
(w tym zajęcia na basenie krytym).  

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Poniatowej cyklicznie organizuje 
imprezy takie, jak:  

� Dzień Dziecka,  

� Spotkania Wigilijne,  

� Dzień Pracownika Socjalnego.  

� Wychowankowie biorą udział w Festynie Trzeźwości, Festynie Letnim. 

� Placówka organizuje wyjazdy na „Zieloną szkołę”.  
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Placówka wsparcia dziennego prowadzona jest przez organizację 
pozarządową: Towarzystwo Wspierania Rodzin. Korzysta z dotacji dzięki 
udziałowi w konkursach organizowanych przez gminy: Poniatowa, 
Karczmiska, równieŜ Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, dotyczące 
prowadzenia świetlic profilaktyczno-wychowawczych, a takŜe konkursy 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i Urzędu Wojewódzkiego 
– Wydział Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie prowadzenia placówek 
wsparcia dziennego.  

Od 2005 roku świetlica swoim działaniem obejmuje dwie gminy: Karczmiska 
i Poniatowa. Z roku na rok rozszerza swoją działalność na okoliczne wsie, gdzie 
tworzone są punkty filialne. Do chwili obecnej powstały w gminie Poniatowa 4 
filie: Kraczewice, Poniatowa Wieś, Niezabitów, Zofianka. W gminie Karczmiska 
działaniami objęto dzieci z Karczmisk, Noworąblowa i Głuska. Liczba stałych 
wychowanków, na przestrzeni tych lat, wynosiła od 80 do 120. Jednak z 
pomocy korzystało więcej dzieci i młodzieŜy ze względu na zaistniałą trudną 
sytuację rodzinną i kształtowało to się w granicach 100-140.  

Z kolei na terenie gminy Łaziska, w Kamieniu, funkcjonuje świetlica „Promyk 
Dnia”. Działa od 1 września 2007 r. Placówka została powołana z inicjatywy 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu 
Lubelskim, we współpracy z wójtem gminy Łaziska oraz Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Organizacji Wiejskich i firmą GlaxoSmithKline. 

Obejmuje swoim zasięgiem dzieci ze wsi: Kamień, Kępa Gostecka, Kępa 
Solecka i Piotrawin. Aktualnie, do Świetlicy uczęszcza 20 dzieci w tym 
2 z rodzin z problemem alkoholowym. 

Celem świetlicy jest wspieranie rodzin w wypełnianiu ich podstawowych 
funkcji oraz zapewnienie pomocy dzieciom w sytuacjach kryzysów osobistych, 
rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych. Placówka organizuje dzieciom czas 
wolny od zajęć, w tym imprezy okolicznościowe. 

W placówce nie ma zatrudnionego pracownika socjalnego. Informacje 
o rodzinach i ich problemach otrzymywane są dzięki współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Łaziskach, a takŜe Dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Kamieniu oraz od samych rodziców. 

Ponadto, na terenie miasta Opole Lubelskie, w ramach działania Klubu AA 
„Jutrzenka”, funkcjonuje świetlica dla dzieci i młodzieŜy. 

 

Niezwykle istotną rolę w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów 
dziecka i rodziny pełnią Ośrodki Pomocy Społecznej. PoniŜej przedstawione 
zostaną wybrane działania w tym zakresie. 



Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013   
 

44 | S t r ona  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wspólnie z Komendą 
Powiatową Policji w Opolu Lubelskim realizuje projekt pt. „Zorganizowanie 
działań profilaktycznych adresowanych do młodzieŜy zagroŜonej atakami 
agresji i przemocy na terenie szkoły”. Jego realizacja przyczyniła się do 
podjęcia działań zmierzających w kierunku edukacji gimnazjalistów, 
dostarczając wiedzy o skali zjawiska przemocy, róŜnorodnych jej form 
i przejawów oraz o moŜliwości uzyskania pomocy w sytuacjach zetknięcia się 
z tymi problemami na terenie szkoły. W ramach projektu został ogłoszony 
konkurs plastyczny adresowany do uczniów II klas gimnazjów z gminy Opole 
Lubelskie. Laureat oraz osoby wyróŜnione to uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 
w Opolu Lubelskim. Ponadto została wydana ulotka informacyjna 
adresowana do uczniów, plakat oraz kalendarzyki. Mieszkańcy gminy Opole 
Lubelskie mogą obejrzeć wszystkie prace uczniów na wystawie 
zorganizowanej przez realizatorów projektu oraz nauczyciela Cezarego 
Łukasiewicza w Urzędzie Miejskim. Zwycięska praca była publikowana 
w miesięczniku „Opolanin”.  

Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, realizuje projekt systemowy pt.: „Praca – perspektywa lepszego jutra” 
realizowany na mocy umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Lublinie. Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do 
zatrudnienia osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym, podwyŜszenie 
statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do 
wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.  

Cel główny osiągany jest poprzez realizację celów szczegółowych, do 
których zaliczyć moŜna między innymi rozwój form aktywnej integracji poprzez 
kontrakty socjalne oraz programy aktywności lokalnej, w których zastosowano 
instrumenty aktywnej integracji obejmujące: aktywizację zawodową, 
aktywizację edukacyjną, aktywizację zdrowotną i aktywizację społeczną jako 
nowe formy wsparcia indywidualnego i środowiskowego umoŜliwiające 
integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na 
rynku pracy. Projekt systemowy słuŜy równieŜ realizacji załoŜeń polityk 
horyzontalnych w zakresie zrównowaŜonego rozwoju regionu i polityki 
równych szans, poprzez zapewnienie równego dostępu do uczestnictwa 
w projekcie uprawnionej grupie beneficjentów ostatecznych. Projekt 
skierowany był do 9 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej bez 
prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej lub będących 
członkami rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym, w tym 4 osoby długotrwale bezrobotnych. 
W wyniku realizacji projektu 9 osób zostało objętych kontraktami socjalnymi 
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i uzyskało nowe kwalifikacje w zakresie: prawa jazdy, wykończenia wnętrz, 
florystyki, fryzjerstwa z elementami stylizacji paznokci, obsługi komputera. 

Dofinansowanie projektu systemowego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego wyniosło 56.565,03 zł. Wkład własny Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opolu Lubelskim wynosi 9.993,04 zł. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą  

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Józefów 
nad Wisłą nie posiada uregulowania prawnego. Działania w kierunku 
stworzenia Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie przewidziane są w 
opracowanej i zatwierdzonej  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2008-2016. W Ośrodku Pomocy Społecznej został 
powołany koordynator ds. opracowania i wdroŜenia systemu pomocy 
dziecku i rodzinie (Specjalista pracy socjalnej – w 2008 roku przeszkolony w 
w/w zakresie). 

Znaczący problem w rodzinach w gminie Józefów nad Wisłą stanowi 
niepełnosprawność dziecka. 42 rodzinom wypłacany jest dodatek z tytułu 
kształcenia i rehabilitacji. 13 matek zakwalifikowało się do pobierania 
świadczenia pielęgnacyjnego. Tylko 3 niepełnosprawnych dzieci uczęszcza 
do szkół specjalnych. W ocenie pracownika socjalnego liczba dzieci 
kwalifikujących się do badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
wynosi 15 (posiadających juŜ orzeczenie – 14 dzieci). Pomocą społeczną 
objęte są równieŜ rodziny wychowujące dzieci, w których rodzice/rodzic są 
osobami niepełnosprawnymi (18 rodzin: 39 dzieci). 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Asystent osoby 
niepełnosprawnej i starszej”, w ramach którego pomocą asystenta objęte są 
4 rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (5 dzieci). Projekt, na kwotę 65.367 zł 
realizowany jest w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków 
PPWOW – z Banku Światowego. Drugi projekt, w ramach PIS (PPWOW), w 
ramach którego beneficjentami ostatecznymi są równieŜ rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym to „Wolontariat w OPS”. Przeznaczona na realizację 
kwota – 14.580 zł. 

W ramach środków własnych w lutym 2009r. OPS w Józefowie nad Wisłą 
zorganizował zabawę choinkowo-mikołajkową dla 120 dzieci. Dzieci 
otrzymały paczki ze słodyczami, uczestniczyły w konkursach z nagrodami. 
Przygotowano wspólny poczęstunek dla dzieci i rodziców. Były atrakcje w 
postaci Św. Mikołaja oraz zabawa taneczna. Wydatkowana kwota – 4.246 zł. 
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Z pozyskanych środków finansowych, z Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  corocznie dzieci z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholizmu wyjeŜdŜa na ferie zimowe i letnie kolonie 
(współpraca ze Stowarzyszeniem im. T. Kras w Lublinie). W roku bieŜącym 
16 dzieci zostało skierowanych na wypoczynek letni i zimowy (ogólna kwota 
9.576 zł).  

Podstawową działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do rodzin 
wychowujących dzieci jest udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej. 
Główną przyczyną kwalifikującą do wsparcia finansowego jest bezrobocie: 
119 rodzin (w tym 87 matek-255 dzieci). Inną przesłankę stanowi potrzeba 
ochrony macierzyństwa: 53 rodziny-140 dzieci. Liczba rodzin korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej z dziećmi do 6. roku Ŝycia w 2008 roku 
wyniosła 65.  

Dzieci z w/w rodzin (94) otrzymały pomoc w postaci zakupu podręczników 
szkolnych, odzieŜy, środków czystości, dofinansowania do opłat związanych 
z pobytem w internacie czy na kursie przygotowania zawodowego, na który 
kieruje szkoła, do której dziecko uczęszcza.  

Pracownicy socjalni świadczą pomoc socjalną na rzecz rodzin róŜno-
problemowych, współpracując ze szkołami. W 2008 roku odnotowano 
18 interwencji.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach 

Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach  została utworzona 
świetlica środowiskowa „Promyk Dnia” w Kamieniu. 

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim. 

Zadaniem tej placówki jest realizowanie zadań z zakresu profilaktyki i opieki 
nad dzieckiem, szczególnie z rodzin wielodzietnych, z problemami 
alkoholowymi, niepełnych, ubogich, mających problemy finansowe. 

Współpraca Ośrodka ze świetlicą polega na informowaniu rodziców o 
moŜliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach świetlicowych oraz w 
opracowywaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych na 
funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Kamieniu. 

W ramach współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich 
Organizacji Wiejskich w Lublinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach 
zorganizował wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy z terenu gminy Łaziska. 
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Z tej formy wypoczynku nad morzem w czasie wakacji  skorzystało 45 dzieci. 
Ponadto 8 dzieci wyjechało do miejscowości Acgualagna we Włoszech. 

OPS w Łaziskach współpracuje równieŜ z parafią Piotrawin w zakresie 
wydawania Ŝywności oraz innych artykułów, np. odzieŜy, rodzinom najbardziej 
biednym, potrzebującym, wielodzietnym, niepełnym, dotkniętym 
bezrobociem oraz z problemem alkoholowym. Współpracuje równieŜ z 
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. KaŜdego roku z 
funduszu alkoholowego są opłacane kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej od lat współpracuje z Biurem Organizacyjnym 
Akcji „PomóŜ Dzieciom Przetrwać Zimę”. W ramach akcji na terenie całej 
gminy organizowana jest zbiórka darów, płodów rolnych. W zbiórce tej 
uczestniczy cała społeczność gminy, szkoły, instytucje, rolnicy. 

 

Z danych pozostałych OPS-ów wynika, Ŝe obecnie nie realizują i nie planują w 
najbliŜszym czasie projektów na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. 

 

 

W ramach działań realizowanych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie 
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim realizuje zadania wynikające 
z rządowego programu ,,Razem Bezpieczniej”, Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Narodowego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w trakcie których funkcjonariusze: 

� ujawniają rodziny dotknięte problemem przemocy, a następnie wdraŜane 
są procedury ,,Niebieskiej Karty”, 

� nadzorują rodziny, w których występuje problem przemocy, 

� prowadzą edukację wśród ofiar przemocy o przysługujących im prawach, 

� współpracują z instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy 
w rodzinie, 

� informują ofiary przemocy o moŜliwości skorzystania z pomocy róŜnych 
poradni specjalistycznych, 

� przeprowadzają spotkania z młodzieŜą, w trakcie których mówią 
o szkodliwych skutkach spoŜywania alkoholu i innych środków 
odurzających, bezpiecznych zachowaniach oraz konsekwencjach 
prawnych popełnianych czynów karalnych, 

� współpracują z gminnymi komisjami rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 

� egzekwują przestrzeganie zakazu sprzedaŜy alkoholu osobom nieletnim. 
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Wśród organizacji pozarządowych najwaŜniejszymi z działających w obszarze 

pomocy dziecku i rodzinie są: 

� Towarzystwo Wspierania Rodzin w Poniatowej, 

� Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu 

Lubelskim. 

Towarzystwo Wspierania Rodzin istnieje od 01.01.2006 r., a jako organizacja 
poŜytku publicznego od 27.10.2006 r. 

Celami Towarzystwa w szczególności są: 

1.  Działalność społecznie uŜyteczna w zakresie niesienia pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, rodzinom uzaleŜnionym 
od alkoholu i środków odurzających oraz w których występuje przemoc. 

2.  Zrzeszanie i integracja przyjaciół i rodzin uzaleŜnionych od alkoholu, od 
środków odurzających i psychotropowych w celu ich społecznej 
integracji i ochrony interesów. 

3.  Rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin uzaleŜnionych 
w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób. 

4.  Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, między 
innymi alkoholizmowi i narkomanii, przemocy. 

5.  Reprezentowanie interesów rodzin uzaleŜnionych na zewnątrz. 

6.  Pomaganie rodzinom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych ich 
dzieci. 

7.  Tworzenie warunków do udziału rodzin w Ŝyciu kulturalnym środowiska 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy. 

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla rodziców i rodzin oraz 
poradnictwa specjalistów dla rodziców i rodzin w sprawach związanych 
z uzaleŜnieniami. 

2. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, 
samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi 
i gospodarczymi na rzecz eliminowania problemów związanych 
z uzaleŜnieniami w rodzinie. 
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3. Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
w tym specjalistycznych wsparcia dziennego, słuŜących pomocą 
dzieciom i młodzieŜy z rodzin uzaleŜnionych oraz znajdujących się 
w trudnej sytuacji Ŝyciowej. 

4. Współdziałanie z organami oświaty i wychowania oraz pedagogami 
w zakresie prowadzenia profilaktyki i metod postępowania z dziećmi 
i młodzieŜą uczęszczającą do szkół, pochodzącą z rodzin, w których 
występuje trudna sytuacja Ŝyciowa, a w szczególności tym, u których 
występuje problem uzaleŜnienia od alkoholu i narkotyków oraz przemoc 
w rodzinie. 

5. Współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką 
i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, przemocą. 

6. Organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy 
z rodzin, w których występuje trudna sytuacja Ŝyciowa, 
a w szczególności tych, u których występuje problem uzaleŜnienia od 
alkoholu, narkotyków, przemocy. 

 

Towarzystwo Wspierania Rodzin prowadzi działalność na dwóch 
płaszczyznach:  

� Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, która z roku na rok rozwija 
swoją działalność, wzbogaca o nowe programy i otwiera filie na 
wsiach. 

� Punkt konsultacyjno-informacyjny w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii, który działa od 2007 roku. 

Według szacunków Towarzystwa Wspierania Rodzin od kilku lat liczba rodzin 
wielodzietnych utrzymuje się na tym samym poziomie, przybywa dzieci z 
rodzin niepełnych. Wśród powodów powyŜszego Towarzystwo wymienia m.in. 
rozwód, śmierć jednego z rodziców, wyjazd jednego rodzica za granicę w 
poszukiwaniu pracy.  

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu 

Lubelskim prowadzi w Kamieniu wspomnianą Świetlicę „Promyk Dnia”, której 

działalność została omówiona wcześniej. 
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 4.  Adresaci Programu 
 
 

Adresatami programu są: 

1. rodziny niewydolne wychowawczo, 

2. rodziny ubogie i zagroŜone ubóstwem, 

3. rodziny niepełne, 

4. rodziny wielodzietne, 

5. rodziny dotknięte przemocą, 

6. rodziny dysfunkcyjne, 

7. rodziny zastępcze, 

8. usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych, 

9. dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

10. rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, 

11. rodziny z problemem alkoholowym, 

12. rodziny przeŜywające trudności Ŝyciowe (inne niŜ w/w). 

 

Aby skutecznie realizować załoŜenia niniejszego Programu naleŜy 
w maksymalnie szeroki sposób dotrzeć do w/w adresatów i informować ich 
o planowanych i podejmowanych działaniach. 
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II.  OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON - ANALIZA SWOT 
 
 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

� dobrze rozwinięty instytucjonalny system 
wsparcia dziecka i rodziny 

� malejące bezrobocie 

� zwiększająca się liczba rodzin zastępczych 

� rosnąca aktywność organizacji 
pozarządowych w pozyskiwaniu środków ze 
źródeł zewnętrznych 

� wzrastająca wysokość pomocy pienięŜnej 
dla rodzin zastępczych 

� rozwijająca się działalność świetlic, m.in.: 
Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej 
w Poniatowej, Świetlicy „Promyk Dnia” 
w Kamieniu, innych świetlic dla dzieci 
i młodzieŜy 

 

� wysokie uzaleŜnienie osób od sfery 
socjalnej 

� rosnący stopień ubóstwa mieszkańców 
powiatu 

� wysokie bezrobocie 

� mała liczba organizacji pozarządowych 
zaangaŜowanych w system pomocy dziecku 
i rodzinie 

� bardzo duŜy odsetek osób 
niepełnosprawnych 

� częste przypadki przemocy w rodzinie 

� uzaleŜnienie od alkoholu 

� mała liczba punktów doradczych 
i informacyjnych 

� trudna sytuacja mieszkaniowa osób 
z powiatu opolskiego 
 

SZANSE ZAGROśENIA 

� wykorzystanie szans poprawy sytuacji osób 
dziecka i rodziny wynikających z funduszy 
strukturalnych 

� tworzenie nowych miejsc pracy przez 
inwestorów 

� współpraca wielu środowisk pomocowych 
w rozwiązywaniu problemów dziecka 
i rodziny 

� efektywna promocja źródeł finansowania 
działań i pomocy dziecku i rodzinie 

� dalsze wzmocnienie III sektora  

� skuteczna integracja osób wykluczonych ze 
środowiskiem 

� rozwój społeczeństwa informacyjnego – 
zapewnienie dostępu do Internetu – dostęp 
mieszkańców do informacji, wiedzy 
i zatrudnienia 
 

� utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia 

� brak poprawy wykształcenia mieszkańców 
powiatu 

� dalszy wzrost uzaleŜnienia od sfery socjalnej 

� brak zintegrowanego systemu działań na 
rzecz rozwiązywania problemów dziecka 
i rodziny 

� „ucieczka” inwestorów do innych powiatów 
woj. lubelskiego -> brak nowych miejsc 
pracy 

� rozwój patologii społecznych 
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III.  PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE  

 
 

 

 
 1.  Cel strategiczny 
 
   

Cel strategiczny Programu jest zgodny z nadrzędnym celem 
długoterminowym Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, a więc dąŜeniem do zapewnienia godnego Ŝycia całemu 
społeczeństwu powiatu poprzez stworzenie osobom i rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji warunków do harmonijnego funkcjonowania w sferze 
psychicznej, ekonomicznej i społecznej, poprzez umoŜliwienie im zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb Ŝyciowych. 

 

Celem Strategicznym Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na 
lata 2009-2013 jest: 
 

 
STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO I ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 

ZAPEWNIAJĄCEGO POMOC DZIECKU I RODZINIE  

NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO 

 
 

 

Cel strategiczny Programu jest celem operacyjnym w/w Powiatowej Strategii. 
Program jest formą strategii sektorowej w stosunku do Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. Wybór niniejszego celu strategicznego wydaje się 
być optymalnym rozwiązaniem zapewniającym efektywny sposób 
osiągnięcia zaplanowanych rezultatów działań.  
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 2.  Cele operacyjne 
 
 

W celu osiągnięcia planowanego celu strategicznego przewidziano 

realizację następujących 4 celów operacyjnych: 

 

I.  Tworzenie optymalnych warunków rodzinom w wypełnianiu ich funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej 

II.  Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieŜy pozbawionym opieki 

rodzicielskiej 

III. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii mającym wpływ na funkcjonowanie rodziny 

IV. Tworzenie i doskonalenie form opieki nad osobami starszymi 

 

 

Głównym celem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
Lubelskim oraz innych podmiotów pomocowych z powiatu opolskiego na 
rzecz wspierania rodziny i dziecka jest realizacja Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim oraz rozwój 
działań profilaktycznych zapobiegających dezintegracji rodziny.  

Przyjęte kierunki działań powinny sprzyjać wychowaniu dzieci w rodzinie 
własnej – zgodnie z zasadą pomocniczości. Natomiast, jeśli jest to niemoŜliwe 
i zachodzi konieczność wychowania dziecka poza rodziną naturalną, to 
przyjęto zasadę, Ŝe w pierwszej kolejności dzieci kieruje się do róŜnorodnych 
form opieki zastępczej, natomiast do placówek opiekuńczo-wychowawczych 
w ostateczności.  

Zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne spowodowały 
konieczność podejmowania działań zapobiegających wykluczeniu 
społecznemu dziecka i rodziny. Tym samym konieczne jest wzmacnianie 
wsparcia środowiskowego, poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej, pracy 
socjalnej, a takŜe rozwijanie kolejnych rodzinnych form opieki zastępczej, 
wsparcie wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych w przygotowaniu do samodzielnego Ŝycia oraz pomoc 
w ich usamodzielnieniu. 
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W ramach poszczególnych celów operacyjnych będą realizowane 
następujące zadania: 

 

I.  Tworzenie optymalnych warunków rodzinom w wypełnianiu ich funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. 

1.  Tworzenie i wspieranie działalności świetlic profilaktyczno-

wychowawczych. 

2.  Zwiększenie dostępności przedszkoli dla dzieci z rodzin ubogich 

i środowisk zaniedbanych. 

3.  Udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialno-bytowej poprzez świadczenie róŜnorodnych form 

pomocy. 

4.  Podnoszenie kwalifikacji kadry działającej na rzecz wspierania 

dziecka i rodziny. 

5.  Doskonalenie funkcjonowania Punktu Poradnictwa Specjalistycznego 

oraz Punktu Interwencji Kryzysowej działających w PCPR. 

6.  Wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej w działaniu na 

rzecz dziecka i rodziny. 

 

II.  Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieŜy pozbawionym 

opieki rodzicielskiej. 

1.  Pozyskiwanie i wspieranie funkcjonowania rodzin zastępczych. 

2. Zapewnienie opieki dziecku częściowo lub całkowicie jej 

pozbawionemu ze strony rodziców naturalnych w zawodowych 

rodzinach zastępczych. 

3.  Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

4.  Zapewnienie opieki dzieciom umieszczanym postanowieniem sądu 

w placówce socjalizacyjnej. 
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5.  Wspieranie innych form rodzinnego wychowania sierot naturalnych 

i społecznych – adopcja. 

6.  Pomoc pełnoletnim wychowankom  rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

III. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii mającym wpływ na 

funkcjonowanie rodziny 

1.  Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 

 

IV. Tworzenie i doskonalenie form opieki nad osobami starszymi 

1.  Wspieranie osób starszych na poziomie indywidualnym i społecznym. 
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 3.  Planowane zadania do realizacji wraz z harmonogramem na lata 

2009-2013 
 
 

Cel operacyjny Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy Terminy 

1. Tworzenie 
i wspieranie 
działalności świetlic 
profilaktyczno-
wychowawczych 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie Świetlicy 
Profilaktyczno-
Wychowawczej 
w Poniatowej 
i w Karczmiskach, 
działającej w ramach 
Towarzystwa Wspierania 
Rodzin oraz świetlic 
prowadzonych na terenie 
innych gmin, m.in. 
w Łaziskach i Opolu Lub. 
  
2. Polepszanie stanu 
wyposaŜenia świetlic. 
  
3. Promowanie róŜnych 
form i programów pracy 
z dziećmi i młodzieŜą. 
  
4. Rozwój sieci świetlic 
profilaktyczno-
wychowawczych 
obejmujących zasięgiem 
działania kaŜdą z gmin 
Powiatu Opolskiego. 
 

• PCPR 
• samorząd 

powiatowy 
• samorząd 

gminny 
• OPS 
• organizacje 

pozarządowe 
 

 

 

 

 

 

 

2009-
2013 

Praca 
ciągła 

2. Zwiększenie 
dostępności 
przedszkoli dla dzieci 
z rodzin ubogich 
i środowisk 
zaniedbanych 

1. Pomoc finansowa 
w pokryciu kosztów opieki 
przedszkolnej. 
 

2. Tworzenie klubów 
przedszkolaka. 
  

• samorząd 
gminny 

• organizacje 
pozarządowe 

 

j. w. 

j. w. 

I. Tworzenie 
optymalnych 
warunków 
rodzinom 
w wypełnianiu 
ich funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczej 

 

 

 

3. Udzielanie 
pomocy rodzinom 
znajdującym się 
w trudnej sytuacji 
materialno- bytowej 
poprzez świadczenie 
róŜnorodnych form 
pomocy 

 

 

 

 

1. Przyznawanie świadczeń 
socjalnych rodzinom. 
  
2. Świadczenia 
pozafinansowe jako forma 
pomocy rodzinom, np. stałe 
lub cykliczne zbiórki 
odzieŜy, Ŝywności i sprzętu 
gospodarstwa domowego, 
doŜywianie dzieci z rodzin 
ubogich, zakup przyborów 
szkolnych dla dzieci 
z najuboŜszych rodzin, 
pozyskiwanie sponsorów 
w celu organizowania 
letniego wypoczynku dla 
dzieci z rodzin ubogich. 

• samorząd 
powiatowy 

• samorząd 
gminny 

• PCPR 
• OPS 
• organizacje 

pozarządowe 
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3. Przyznawanie dodatków 
mieszkaniowych dla rodzin 
ubogich. 
 
4. Finansowanie 
wypoczynku dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. 
 
5. Tworzenie warunków 
materialnych do  
zdrowego spędzania czasu, 
np. finansowanie zajęć 
pozalekcyjnych. 
 

4. Podnoszenie 
kwalifikacji kadry 
działającej na rzecz 
wspierania dziecka i 
rodziny 

1. Podnoszenie kwalifikacji 
kadry poprzez studia 
podyplomowe, kursy, 
szkolenia itd. 

• pracodawcy 
zatrudniający 
kadrę działającą 
na rzecz dziecka 
i rodziny 
 

j. w. 

5. Doskonalenie 
funkcjonowania 
Punktu Poradnictwa 
Specjalistycznego 
(PPS) oraz Punktu 
Interwencji 
Kryzysowej (PIK) 
działających w PCPR 

 

1. Prowadzenie akcji 
informacyjnych wśród 
słuŜb: pomocy społecznej, 
placówek oświatowych 
i opiekuńczo-
wychowawczych, 
organizacji pozarządowych 
i kościelnych. 
  
2. Współpraca m.in. 
z kuratorami, sądem, 
policją, ośrodkami pomocy 
społecznej  oraz z 
instytucjami działającymi 
w obszarze pomocy dziecku 
i rodzinie, m.in.: Poradnią 
Psychologiczno – 
Pedagogiczną, szkołami, 
pedagogami szkolnymi itd. 
  
3. Diagnozowanie 
poszczególnych problemów 
społecznych mających 
negatywny wpływ na 
funkcjonowanie rodziny, 
m.in. poprzez badania 
ankietowe itd. 
 
4. Poszerzanie katalogu 
usług świadczonych przez 
PPS i PIK (m.in. o szkolenia 
i inne formy wsparcia 
grupowego, terapię 
rodzinną). 
 
 

• PCPR 
• samorząd 

powiatowy 
 

 

 

 

 

 

j. w. 
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5. Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników PPS i PIK w 
zakresie interwencji 
kryzysowej. 
 

 6. Wzmocnienie 
współpracy 
międzyinstytucjonaln
ej w działaniu na 
rzecz dziecka 
i rodziny 

 

1. Współpraca z lokalnymi 
mediami w celu 
informowania 
społeczeństwa o 
podejmowanych 
działaniach. 
 
2. Utworzenie i wspieranie 
działalności zespołów 
interdyscyplinarnych w 
zakresie wspierania dziecka 
i rodziny. 
 

• PCPR  
• OPS 
• JST 
• lokalne media 
• parafie na 

terenie powiatu 
• kuratorzy 

sądowi 
• Poradnia 

Psychologiczno-
Pedagogiczna 

• pedagodzy 
szkolni 

• ZOZ 
• policja 
• inne jednostki 

działające na 
rzecz dziecka 
i rodziny 

 

j. w. 

II. Zapewnienie 
opieki 
i wychowania 
dzieciom 
i młodzieŜy 
pozbawionym 
opieki 
rodzicielskiej 

 

1. Pozyskiwanie 
i wspieranie 
funkcjonowania 
rodzin zastępczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Systematyczna promocja 
rodzinnej opieki zastępczej 
w lokalnym środowisku. 
 
2. Współpraca ze szkołami, 
OPS-ami i innymi 
instytucjami w zakresie 
wspierania funkcjonujących 
rodzin zastępczych. 
 
3. Szkolenie kandydatów na 
rodziców zastępczych. 
 
4. Wzmocnienie potencjału 
opiekuńczo-
wychowawczego 
funkcjonujących rodzin 
zastępczych, m.in. poprzez 
pracę socjalną, szkolenia, 
grupy wsparcia itd. 
 
5. Monitoring 
funkcjonowania rodzin 
zastępczych. 
 
6. Udzielanie pomocy 
finansowej funkcjonującym 
rodzinom zastępczym. 
 

• samorząd 
powiatowy 

• samorząd 
gminny 

• PCPR 
• OPS 
• lokalne media 
• parafie na 

terenie powiatu 
• kuratorzy 

sądowi 
• organizacje 

pozarządowe 
• szkoły (w tym 

koła 
wolontariatu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. w. 
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2. Zapewnienie 
opieki dziecku 
częściowo lub 
całkowicie jej 
pozbawionemu ze 
strony rodziców 
naturalnych 
w zawodowych 
rodzinach 
zastępczych 

1.  Monitorowanie 
działalności funkcjonowania 
zawodowych rodzin 
zastępczych. 
 
2.  Udzielanie pomocy 
finansowej oraz wypłacanie 
wynagrodzenia zawodowym 
rodzinom zastępczym 
 

• samorząd 
powiatowy 

• PCPR 
 

j. w. 

3. Zapewnienie 
opieki dzieciom 
umieszczonym 
w placówkach 
opiekuńczo-
wychowawczych 

 

 

 

 

 

 

 

1. Współpraca z innymi 
powiatami prowadzącymi 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze. 
 
2. Kontrola udzielanej 
opieki. 
 
3. Pokrywanie kosztów 
utrzymania dzieci 
w placówkach. 
 
4. Współpraca z rodzicami 
naturalnymi dzieci 
przebywających w 
placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych, mająca na 
celu ich powrót do rodziny 
naturalnej. 
 

• samorząd 
powiatowy 

• samorząd 
gminny 

• PCPR 
• OPS 
 

 

 

 

 

 

 

j. w. 

4. Zapewnienie 
opieki dzieciom 
umieszczanym 
postanowieniem 
sądu w placówce 
socjalizacyjnej 

1. Utworzenie i wspieranie 
funkcjonowania 
wielofunkcyjnej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
obejmującej: dom dziecka, 
świetlicę socjoterapeutyczną 
i grupę usamodzielnienia. 
 

• samorząd 
powiatowy 

• samorząd 
gminny 

• PCPR 
• OPS 

j. w. 

5. Wspieranie innych 
form rodzinnego 
wychowania sierot 
naturalnych 
i społecznych – 
adopcja 

 

1. Współpraca z ośrodkami 
adopcyjno-
opiekuńczymi. 

2. Prowadzenie akcji 
informacyjnych 
i promocja idei adopcji. 

 
 

• samorząd 
powiatowy 

• samorząd 
gminny 

• PCPR 
• OPS 
• lokalne media 

j. w. 
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6. Pomoc 
pełnoletnim 
wychowankom 
 rodzin zastępczych 
i placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 

1. Tworzenie mieszkań 
chronionych. 

 
2. Udzielanie pomocy 

w procesie 
usamodzielniania się. 

 
3. Wzmacnianie 

umiejętności 
samodzielnego 
funkcjonowania 
pełnoletnich 
wychowanków, m.in. 
poprzez: szkolenia, grupy 
wsparcia itd. 

 

• samorząd 
powiatowy 

• samorząd 
gminny 

• PCPR 
• OPS 
• placówki 

opiekuńczo-
wychowawcze 

 

j. w. 

 
III. 
Przeciwdziała-
nie zjawiskom 
patologii 
mającym 
wpływ na 
funkcjonowa-
nie rodziny 

 
1. Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 
i narkomanii 

 
1. Szkolenie nauczycieli 
i innych specjalistów 
w zakresie diagnozowania 
i zapobiegania 
uzaleŜnieniom, przemocy 
i innym patologiom. 
 
2. Wspieranie inicjatyw 
lokalnych w zakresie 
tworzenia sieci wsparcia dla 
wymienionych grup. 
 
3. Udział w ogólnopolskich 
kampaniach i innych 
akcjach mających na celu 
przestrzeganie prawa 
w zakresie sprzedaŜy 
alkoholu osobom do 18. 
roku Ŝycia. 
 
4. Edukacja publiczna 
poprzez szeroką dostępność 
ulotek, literatury i informacji 
na temat uzaleŜnień i form 
pomocy w instytucjach 
typu: OPS, policja, szkoły, 
biblioteki. 
 
5. Podejmowanie działań 
kontrolnych 
i informacyjnych 
w stosunku do podmiotów 
handlujących alkoholem. 
 
6. UmoŜliwienie uczniom 
uprawiania sportu oraz 
brania udziału w aktywnych 
formach spędzania wolnego 
czasu – promowanie 
zdrowego stylu Ŝycia, m.in. 

 
• samorząd 

powiatowy 
• samorząd 

gminny 
• PCPR 
• Poradnia 

Psychologiczno- 
Pedagogiczna 

• OPS 
• szkoły 
• Gminne Komisje 

do spraw 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

• Komenda 
Powiatowa 
Policji 

• Poradnia Terapii 
UzaleŜnienia od 
Alkoholu 
i WspółuzaleŜ-
nienia 

• Kluby AA i Al-
Anon  

 

j. w. 
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poprzez działanie klubów 
młodzieŜowych. 
 
7. Realizacja Szkolnych 
Programów Profilaktyki. 
 
8. Organizowanie szkolnych 
konkursów wiedzy na temat 
uzaleŜnień i 
przeciwdziałania im. 
 
9. Opracowanie i wdraŜanie 
w przypadkach koniecznych 
procedur postępowania 
z uczniami podejrzanymi 
o uŜywanie alkoholu 
i narkotyków. 
 
10. Wspieranie i rozwój 
sieci punktów 
konsultacyjnych, 
działających w zakresie 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii. 
  

IV. Tworzenie 
i doskonalenie 
form opieki nad 
osobami 
starszymi 

1. Wspieranie osób 
starszych na 
poziomie 
indywidualnym 
i społecznym 

1. Wspieranie inicjatyw 
aktywizujących osoby 
starsze, m.in. poprzez Kluby 
Seniora, związki 
kombatanckie i związki 
emerytów i rencistów. 
 
2. Pomoc osobom starszym 
w codziennym 
funkcjonowaniu, m.in. 
poprzez: 
- usługi opiekuńcze, 
- świadczenia pienięŜne, 
- wolontariat. 
 

• samorząd 
gminny 

• samorząd 
powiatowy 

• PCPR 
• OPS 
• ZOZ 
• Stowarzyszenie 

Na Rzecz Osób 
Niepełnospra-
wnych 
i Starszych 

• Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 
Oddział w 
Poniatowej 

• parafie z terenu 
powiatu 

• inne instytucje 
na terenie 
powiatu 

 

j. w. 
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 4.  Promocja i informowanie o Programie 
 
 

Promocja i informacja, których zadaniem będzie upowszechnianie zamierzeń 
Programu wśród mieszkańców powiatu, opierać się będzie na 3 kanałach 
komunikacji:  

� Internet, 

� Prasa lokalna, 

� Promocja i reklama bezpośrednia. 

 

Internet będzie istotnym dostawcą informacji o Programie. W witrynie 
internetowej powiatu opolskiego na stronie PCPR, zostanie utworzona 
podstrona poświęcona Programowi z zamieszczonym dokumentem. Co roku 
będzie publikowana informacja o stanie realizacji niniejszego dokumentu.  

 

Prasa lokalna słuŜyć będzie przede wszystkim upowszechnianiu informacji 
w róŜnych kręgach potencjalnych beneficjentów i zainteresowanych 
realizacją Programu o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego 
monitorowania i wdraŜania. Ogłoszenia w prasie będą opierały się przede 
wszystkim na bezpośrednich kontaktach z dziennikarzami i informowaniu ich 
o planowanych bądź podjętych działaniach. 

 

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana z jednej strony do 
wybranych, potencjalnych zainteresowanych realizacją Programu. Z drugiej 
strony, głównym odbiorcą tego kanału informacji będą sami mieszkańcy, 
wśród których będą promowane dobre praktyki i przedstawiane rzeczywiste 
i „namacalne” efekty realizacji Programu.  

PowyŜsza promocja i reklama polegać będzie takŜe na bezpośrednim 
zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być 
partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Programu. Stałe 
poszerzanie spektrum partnerów zaangaŜowanych w realizację zadań 
przewidzianych w dokumencie jest jednym z istotniejszych czynników 
wpływających na powodzenie i skuteczność osiągania celów załoŜonych 
w niniejszym opracowaniu. 
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 5.  System wdraŜania i finansowania Programu 
 
 

1.  Kluczowe instytucje i podmioty zaangaŜowane w proces wdraŜania 

Programu 

� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – powiatowa jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej, w której działają Punkt Poradnictwa 
Specjalistycznego i Punkt Interwencji Kryzysowej; 

� 7 Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, stanowiących 
podstawowe ogniwo pomocy społecznej w gminach jako instytucje 
pierwszego kontaktu: 

� OPS w Chodlu, 

� OPS w Józefowie nad Wisłą, 

� OPS w Karczmiskach, 

� OPS w Łaziskach, 

� OPS w Opolu Lubelskim, 

� OPS w Poniatowej, 

� OPS w Wilkowie; 

� Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia 
w Opolu Lubelskim; 

� Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

� Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim oraz Zespół Kuratorskiej SłuŜby 
Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w sprawach Karnych, Rodzinnych, 
Nieletnich. 

Niezwykle waŜną rolę w pomocy w/w instytucjom w realizacji ich zadań 
pełnią organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu. 

Wszystkie te instytucje tworzą holistyczny zespół w tworzeniu systemowych 
rozwiązań pomocy społecznej. 

 

Instytucją kluczową w procesie realizacji celów Powiatowego Programu jest 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zadaniem PCPR jest ogólna 
koordynacja procesu realizacji i monitorowania Programu.  
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Instytucjami wspomagającymi PCPR w procesie wdraŜania Programu będą: 

� Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim  

� 7 Urzędów Gmin 

� organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu 

� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim 

� świetlice dla dzieci i młodzieŜy  

� szkoły 

� Kościoły i związki wyznaniowe 

� Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim 

� placówki i organizacje kultury 

� zakłady opieki zdrowotnej 

� inne. 

 

Instytucjami partnerskimi – zarządzającymi określonymi instrumentami 
i programami, w ramach których będą finansowane niektóre działania 
wynikające ze Programu, będą: 

� Urząd Marszałkowski (jako instytucja zarządzająca częścią działań 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 

� Wojewódzki Urząd Pracy (jako instytucja zarządzająca częścią działań 
w ramach PO KL) 

� Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  

� Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej w Lublinie 

� Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

� Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 

� inne. 

 

Dzięki tak szerokiemu spektrum podmiotów zaangaŜowanych bezpośrednio 
i pośrednio w realizację Programu jego cele są realne do osiągnięcia 
w załoŜonej perspektywie czasowej. 
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2. Główne źródła finansowania 

 

Głównymi źródłami finansowania Programu będą: 

� środki JST – powiatu opolskiego i gmin wchodzących w skład powiatu 
opolskiego 

� środki jednostek organizacyjnych JST – PCPR, OPS-ów, szkół itd. 

� zewnętrzne środki publiczne – dostępne przede wszystkim w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej 

� środki z sektora prywatnego, np. w ramach projektów partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

Alternatywnymi zewnętrznymi źródłami finansowania działań inwestycyjnych 
mogą być: 

� Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

� Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  

� Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej w Lublinie 

� państwowe fundusze celowe  

� darowizny, sponsorzy  

� inne. 

 

Głównym źródłem zewnętrznym finansowania realizacyjnej strony Programu 
będzie: 

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 

W mniejszym zakresie działania będzie moŜna finansować z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013   
 

66 | S t r ona  

 
 6.  System monitorowania i oceny realizacji Programu 
 
  

Monitoring to jeden z kluczowych elementów wdraŜania Programu. Opiera się 
na systematycznym zbieraniu danych dotyczących realizacji załoŜeń 
i porównywaniu osiąganych wskaźników z zakładanymi. Dane z monitoringu 
słuŜą do oceny skuteczności i efektywności realizowanych zadań. Na 
podstawie analiz krzywej stanu obecnego w stosunku do zakładanego 
formułowane są ewentualne wnioski dotyczące zmian w celach 
operacyjnych lub zadaniach. Cały proces monitoringu ma na celu 
zapewnienie efektywności wydatkowania środków na realizację Programu. 
Posiada równieŜ wartość antycypacyjną, polegającą na moŜliwości 
wczesnego wykrycia ewentualnych błędów i reagowania na nie, a takŜe 
dostosowanie zapisów Programu do zmieniających się uwarunkowań. 

 

Podstawowymi elementami systemu monitoringu są: 

� instytucje zaangaŜowane w proces 

� system sprawozdawczości 

� zestaw wskaźników, na podstawie których będzie przygotowywane 
coroczne sprawozdania z realizacji Programu.  

 

System monitorowania Programu odbywać się będzie na trzech poziomach: 

� zmian sytuacji dziecka i rodziny 

� realizacji celów operacyjnych na podstawie wskaźników liczbowych 

� realizacji zadań (projektów) określonych w zapisach Programu. 

 

Za monitorowanie Programu odpowiedzialne jest PCPR, które będzie miało za 
zadanie dokonywanie bieŜącej oceny postępu i skutków realizacji Programu, 
a w szczególności zgodności postępu we wdraŜaniu zadań z przyjętym 
harmonogramem oraz celem strategicznym. Będzie dokonywało tego 
głównie na podstawie własnych danych oraz informacji pozyskiwanych od 
podmiotów zaangaŜowanych w realizację Programu (wzór formularza 
stanowi załącznik nr 3 do Programu).  

Informacje w sprawie postępu realizacji Programu będą publikowane na 
stronie internetowej PCPR w pierwszym kwartale kaŜdego roku w postaci 



Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013   
 

67 | S t r ona  

sprawozdania z realizacji Programu. Metodologia będzie opierała się na 
zaproponowanej w części I niniejszego Programu.  

Ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Radę Powiatu oraz 
PCPR. Rada Powiatu będzie oceniała postęp i skutki realizacji Programu 
w cyklu rocznym, na podstawie sprawozdań, składanych Radzie przez 
Dyrektora PCPR. PCPR będzie oceniało proces wdraŜania celów 
operacyjnych pod koniec kaŜdego roku oraz w miarę potrzeby będzie 
rekomendowało Radzie Powiatu aktualizację zapisów Programu w oparciu 
o ocenę jego realizacji. Zaktualizowany Program będzie przyjmowany 
podczas sesji Rady Powiatu. 
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IV.  ZAŁĄCZNIKI 

 
 

1. Wykaz skrótów 

 

  

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

OPS Ośrodek Pomocy Społecznej 

PARR Polska Agencja Rozwoju Regionalnego  

PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PO KL  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

SPZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

UE Unia Europejska 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy  
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2. Opis prac nad Programem 
 
 

Opracowaniem Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013 

koordynowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim (PCPR) przy 

współpracy z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego. PCPR reprezentowane było przez 

Dyrektor Krystynę Piłat oraz merytorycznych pracowników: Agnieszkę Szkutnicką, 

Agnieszkę Stefaniak i Katarzynę Stępień. Ze strony PARR nad Programem czuwał Dyrektor 

Piotr Stec.  

 

Harmonogram prac nad Powiatowym Programem Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 

2009-2013: 

L.p. Data działanie 

1. 2 marca – 27 kwietnia Gromadzenie danych i informacji przez PCPR 

2. 27 kwietnia – 8 maja  Opracowywanie wstępnej wersji Programu  

3. 12 maja Spotkanie konsultacyjne w Starostwie Powiatowym 
w Opolu Lubelskim 

4. 12 maja – 5 czerwca Konsultacje społeczne 

5. 8 czerwca – 2 lipca Nanoszenie poprawek i zmian redakcyjnych 

6. 3 lipca OSTATECZNA WERSJA PROGRAMU 
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Skan listy obecności ze spotkania konsultacyjnego Programu: 
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3. Wzór formularza sprawozdawczego  

 

Nazwa organizacji: ___________________________________________________ 

 

Nazwa projektu/działania: _____________________________________________ 

Termin realizowanego projektu/działania: ______________________________________  

Cele projektu/działania:_______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Krótki opis podejmowanych działań:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Rezultaty projektu/działania: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

BudŜet: ____________________________________________________________ 

Źródła finansowania: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Kontakt: _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 


