UCHWAŁA NR XXIX/337/2021
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2024
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j.: Dz. U. z 2020 r.,
poz.713) oraz art.176 pkt 1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.821 ) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje :
§ 1.
Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2024 w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3.
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrzu
Mirosław Skoczylas
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/337/2021
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 25 marca 2021 r.
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021 - 2024
I. Wstęp.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada na władze
samorządowe obowiązek szczególnego wspierania rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Działania tego typu podejmowane są od wielu lat zarówno przez jednostki samorządu
terytorialnego i placówki oświatowe po działające na terenie gminy wspólnoty religijne,stowarzyszenia i
organizacje pożytku publicznego .Biorąc pod uwagę coraz większy wachlarz problemów z jakimi stykają się
instytucje i osoby prowadzące działania na rzecz rodzin , gminny program pozwoli na lepszą koordynację
tych działań oraz możliwość ich monitorowania i poszerzanie metod efektywnej pracy z rodzinami
dysfunkcyjnymi oraz przede wszystkim na tworzeniu w gminie „dobrego klimatu dla rodziny” ,
wzmacniania więzi rodzinnych i lokalnych oraz zapobieganiu zjawiskom wykluczenia społecznego.
II. Podstawa prawna Programu.
Podstawę prawna działań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2021– 2024
stanowią ;
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz .U. z 2020 roku
poz. 821 – tekst jednolity )
2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz .U. z 2020 roku poz. 1876 – tekst jednolity)
3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz . 218 - tekst
jednolity)
4) Ustawa z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.
U . z 2019 poz. 2277 – tekst jednolity z późn.zm)
III. Adresaci Programu.
Program skierowany jest do dzieci i rodzin z terenu gminy Kietrz, ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze, objętych kuratelą sądową oraz rodzin
w których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty.
IV. Diagnoza.
Wg stanu na 31 grudnia 2020 roku Gmina Kietrz liczyła 10 448 mieszkańców. W ewidencji Powiatowego
Urzędu Pracy w Głubczycach figurowało 335 osób bezrobotnych z terenu gminy Kietrz. Ze wsparcia w
ramach ustawy o pomocy społecznej skorzystało 238 rodzin,liczba osób którym decyzją przyznano
świadczenie wyniosła 318, w tym 276 osób otrzymało wsparcie w formie pieniężnej i niepieniężnej, a 42
tylko w formie niepieniężnej. Główne powody udzielenia wsparcia to :
- ubóstwo – w 126 przypadkach
- bezrobocie – w 131 przypadkach
- niepełnosprawność – w 71 przypadkach
długotrwała choroba – 38 przypadków
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego -28
przypadków .
Struktura środowisk korzystających z wsparcia w ramach ustawy o pomocy społecznej przedstawiała się
następująco: 238 środowisk w tym 156 jednoosobowych gospodarstw domowych i 47 rodzin z dziećmi, w
tym 21 rodzin niepełnych i 7 rodzin wielodzietnych .
Wsparciem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 192 osób ,w tym 77 dzieci.
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W ramach programu „Rodzina 500+” wypłacono 18114 świadczeń,w ramach programu „Dobry start”
wypłacono środki na wyprawkę szkolną dla 1084 dzieci. W ramach realizacji zadań wynikających z
ustawy o świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych wypłacono 11337 świadczeń dla 445 rodzin a w
ramach funduszu alimentacyjnym wypłacono 578 świadczeń dla 47 uprawnionych osób.
21 osób długotrwale bezrobotnych zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych
organizowanych na podstawie porozumienia pomiędzy Gmina Kietrz i Powiatowym Urzędem Pracy.
W ramach współpracy z Opolski Bankiem Żywności pomoc w formie paczek żywnościowych
otrzymało 449 osób.
W ramach realizacji zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pracownicy
MOPS Kietrz brali udział w 4 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i w pracach 13 grup roboczych
powoływanych w związku z uruchomionymi procedurami w ramach „Niebieskiej Karty”,na bieżąco
monitorowali również środowiska objęte nadzorem w ramach „Niebieskiej Karty”. Środowisk tych było w
2020 roku 26. 12 rodzin objętych było wsparciem asystenta rodziny.
W Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez terapeutę ds uzależnień i psychologa udzielono 156
porad ( w tym 57 w formie teleporady). Głównymi adresatami wsparcia były ofiary przemocy,sprawcy
przemocy,osoby uzależnione od środków psychoaktywnych , rodziny z problemami wychowawczymi.
V. Zasoby.
Instytucje działające na terenie gminy Kietrz zajmujące się wsparciem rodziny będące jednocześnie
realizatorami Gminnego Programu Wspierania Rodziny :
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu (4 pracowników socjalnych, asystent rodziny)
b) Gminna Komisja ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
c) Zespół Interdyscyplinarny
d) placówki oświatowe ;
- Zespół Szkół w Kietrzu
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Cerekwii
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Nasiedlu prowadzona przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu
- Publiczna Szkoła z Oddziałem Przedszkolnym prowadzona przez Stowarzyszenia Aktywna Społeczność
Dzieżysławia
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Pilszczu prowadzona przez Stowarzyszenie
na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Ściborzycach Wielkich prowadzona przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor”
e) Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
f) Komisariat Policji w Kietrzu
g) kuratorzy sądowi
h) Punkt Konsultacyjny _psycholog,terapeuta ds uzależnień)
i) placówki służby zdrowia ;
-Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu
-Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Cerekwi
-Stacja Opieki ,,Caritas'' w Kietrzu
j) organizacje pozarządowe, pożytku publicznego, stowarzyszenia, wspólnoty religijne działające na terenie
gminy Kietrz
VI .Cel Programu.
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Głównym celem programu jest stworzenie spójnego systemu działania na rzecz rodziny. Do realizacji
tego celu konieczne będą cele szczegółowe takie jak:
1) Promocja wartości rodzinnych (organizowanie imprez o charakterze rodzinnym,organizowanie form integracji
środowiskowej, wspieranie działań na rzecz kontaktów międzypokoleniowych,
działania edukacyjne).
Realizatorzy – władze samorządowe,placówki oświatowe, organizacje wyznaniowe, pożytku
publicznego, stowarzyszenia, Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2) Wspierane rodziny w formie zabezpieczenia jej warunków bytowych (pomoc materialna i rzeczowa)
Realizatorzy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, organizacje pożytku publicznego,
związki wyznaniowe.
3) Praca z rodziną dysfunkcyjną (praca socjalna, interwencja kryzysowa, terapia)
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, placówki oświatowe, policja kuratorzy
sądowi, Gminna Komisja ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespół Interdyscyplinarny, Punkt Konsultacyjny, służba zdrowia, związki wyznaniowe).
VII. Finanse
Żródła finansowania Programu ;
1) Budżet gminy Kietrz
2) Środki zewnętrzne
3) Środki własne realizatorów
VIII. Spodziewane efekty Programu.
a) Poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych
b) Polepszenie jakości usług świadczonych na rzecz rodzin na terenie gminy Kietrz
c) zahamowanie negatywnych zjawisk w formie marginalizacji i wykluczenia społecznego
d) wzrost aktywności środowisk lokalnych i organizacji pozarządowych
e) utrwalanie postaw prorodzinnych
IX. Monitoring i ewaluacja Programu
Corocznie w terminie do 31 marca Burmistrz Kietrza obok informacji o sposobie realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej będzie przedkładał Radzie Miejskiej w Kietrzu sprawozdanie
dotyczące realizacji Programu.
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