UCHWAŁA Nr ………/2019
RADY GMINY MIELEC
z dnia …………….. 2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
w Gminie Mielec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 176 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
w Gminie Mielec, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Mielec

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
NA LATA 2019 – 2021
W GMINIE MIELEC

Gmina Mielec, 2019
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I . WSTĘP
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu
wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są
w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna
wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać trudnym sytuacjom
życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.
„Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mielec na lata 2019 – 2021”
jest dokumentem opracowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która w art. 176 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1111 ze zm.) zawiera zapis o opracowaniu i realizacji 3 – letnich gminnych programów
wspierania rodziny.
„Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mielec na lata 2019 –2021”
jest kontynuacją poprzedniego programu, który określał dążenia do poprawy funkcjonowania
rodziny, jako pierwotnego i najważniejszego środowiska, w którym kształtują się postawy
zachowania, poglądy oraz umiejętność oceny sytuacji, potrzeby Gminy Mielec związanych
z realizacją zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jego głównym
założeniem jest tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny
poprzez rozwijanie systemu profilaktyki, wsparcia dzieci oraz rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z terenu Gminy Mielec.
W świetle założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wsparcie
rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Wszelkie
działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym udziałem, uwzględniając
zasadę pomocniczości. Powinna mieć również charakter interdyscyplinarny, świadczona
przez specjalistów w ramach spójnego systemu pracy środowiskowej. W związku
z powyższym program ten przewiduje tworzenie optymalnych warunków do poprawy jakości
funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, poprzez podjęcie działań obejmujących diagnozę, działań profilaktycznych,
pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną oraz działań wspierających, wzmacniających
rodzinę biologiczną.
W dzisiejszych czasach rodzina pojmowana jest jako podstawowa jednostka
społeczna, jako system wzajemnie ze sobą powiązanych ról i stosunków interpersonalnych.
Zaspokaja ona potrzeby nie tylko jednostkowe, ale również i inne, od których zależy ciągłość
życia społecznego poprzez swoje funkcje; prokreacyjną, socjalizacyjną czy kontrolną.
Od urodzenia aż do śmierci jednostka jest pod wpływem tego, co myślą, co cenią, do czego
dążą, w co wierzą, co uznają za najważniejsze, według jakich zasad postępują rodzice i inni
członkowie rodziny. Życiu rodzinnemu towarzyszą, bowiem na ogół, pozytywne przeżycia
emocjonalne, które są czynnikiem utrwalającym w jednostce uznawane w rodzinie wartości,
zasady postępowania i obyczaje. Z kolei w rodzinie zaniedbującej realizację funkcji
opiekuńczo – wychowawczej dochodzi często do zaburzeń we współżyciu rodzinnym,
co wiąże się na ogół z niepowodzeniami życiowymi poszczególnych członków rodziny.
Funkcjonowanie wychowawcze tej rodziny jest także nieodpowiednie.
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Uwidacznia się to między innymi w stałych konfliktach rodziny ze szkołą, brakiem
jakichkolwiek planów życiowych – „żyje się tam z dnia na dzień”, działania wychowawcze
są przypadkowe. Aspiracje życiowe rodziców i innych członków rodziny są na ogół mało
wartościowe społecznie lub nierealne. Większość elementów działalności wychowawczej
rodziny wyraźnie odbiega od poziomu rodziny normalnej. Są to często rodziny niekompletne
(śmierć jednego z rodziców, rozwód, porzucenie, samotne rodzicielstwo) lub kompletne,
ale współżycie małżonków jest tam na krawędzi rozbicia lub zaburzone wieloma czynnikami
zewnętrznymi takimi jak np. bezrobocie, choroba, czynnikami tkwiącymi w samej
rodzinie tj. uzależnienie, przestępczość, przemoc, brak umiejętności wychowawczych,
zaniedbywanie obowiązków. Czynniki ekonomiczne są tam z reguły bardzo trudne, ale może
się zdarzyć, iż rozłam więzi rodzinnej następuje z ich nieracjonalnego użytkowania.

1. Podstawy prawne Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mielec
Zadania przyjętego Programu
w następujących aktach prawnych:

są

spójne

z kierunkami

działań

przyjętymi

a/ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
b/ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.);
c/ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015
r., poz. 1390 ze zm.);
d/ Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t. j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 473).
e/ Ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2137 ze zm.);
f/ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2019 r., poz.
852);
g/ Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390);
h/ Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481);
i/ Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2220 ze zm.);
j/ Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.);
k/ Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz.2134 ze zm.);
l/ Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506
ze zm.);
ł/ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz.1482);
m/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1172 ze zm.);
n/ Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682
ze zm.);
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o/ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018
r. poz. 2096 ze zm.);
p/ Inne ustawy oraz pozostałe akty prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczące
samorządu, w tym działalności ośrodka pomocy społecznej.

2. Diagnoza środowiska i problemu Gminy Mielec

Gmina Mielec jest gminą wiejską położoną w północno – zachodniej części
województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim. Gmina Mielec zajmuje powierzchnię
12 221 ha i składa się z 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice,
Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola
Mielecka, Złotniki. Teren gminy podzielony jest na rejony, którymi zawiadują pracownicy
socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
W celu opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
dokonano analizy SWOT. Przedstawiona analiza jest jedną z najpopularniejszych technik
analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Skupia się ona głównie na odpowiedzi
na pytania:
• Czy obecny stan zasobów gminy stanowi silną czy słabą stronę, tzn. czy jest czynnikiem
ułatwiającym, czy utrudniającym rozwój?
• Jakie szanse i zagrożenia dla gminy płyną z jej kontaktów z bliższym lub dalszym
otoczeniem?
Analiza tych czynników pozwala na ocenę, jaki typ działań jest najbardziej użyteczny
w osiągnięciu założonych celów. Jakościowa analiza obecnej sytuacji rodziny, dziecka
i systemu opieki oraz prawdopodobnej przyszłej sytuacji pozwala na ukierunkowanie działań
w ten sposób, by sprzyjały one osiągnięciu założonego celu.
Szczegóły analizy przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela 1 Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony

1. Dobra współpraca z instytucjami działającymi
na rzecz rodzin (PCPR, PPP, Policja, Sądy,
ochrona zdrowia i oświata);
2. Aktywna działalność Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3. Szersza oferta wsparcia psychologicznego,
terapeutycznego, prawnego (Poradnia Zdrowia
Psychicznego, Poradnia Uzależnień, Punkt
Bezpłatnej Pomocy Prawnej, możliwość
z korzystania ze wsparcia;
4. Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie;
5. Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje

1. Bezrobocie, ubóstwo;
2. Uzależnienie od pomocy instytucjonalnej i brak
chęci do współpracy ze strony rodziny w zakresie
rozwiązywania problemów;
3. Stereotypy blokujące korzystanie z usług
specjalistów;
4. Zjawisko marginalizacji społecznej
w szczególności dzieci i młodzieży, która wynika
z wielu problemów społecznych m.in.
alkoholizmu, niepełnosprawności;
5.Brak Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci
i młodzieży na terenie Gminy Mielec;
6. Brak rodzin wspierających;
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pracowników działających na rzecz rodzin;
6. Kształcenie kadry pomocy społecznej
w zakresie umiejętności działania na rzecz
dziecka i rodziny;
7. Możliwość ciągłego zatrudnienia asystenta
rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
8. Podejmowanie działań zapobiegających
umieszczeniu dzieci poza ich rodziną naturalną;
9. Dostęp do specjalistów w szkołach;
10. Niska przestępczość;
11. Działania promujące rodzicielstwo, w tym
rodziny wielodzietne (Karta Dużej Rodziny);
12. Realizacja programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
13. Dostępność usług opiekuńczych
świadczonych osobom i rodzinom na terenie całej
gminy;
14. Działalność placówek oświatowych,
ośrodków wsparcia dziennego;
15. Realizacja rządowego programu „Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania” finansującego
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach;
16. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży.

7. Brak grup wsparcia i grup samopomocowych;
8. Brak zasobów finansowych do pokrycia
kosztów związanych z udzielaniem pomocy,
ponoszonych przez rodziny wspierające;
9. Niski poziom wykształcenia osób
korzystających z pomocy społecznej;
10. Narastająca przemoc w rodzinach;
11. Rozpad związków (rozwody, separacje,
wyjazdy za granicę kraju);
12. Bierna postawa rodziców wobec problemów
występujących w rodzinie;
13. Uzależnienie członków rodziny od alkoholu;
14. Bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo
–wychowawczych;
15. Brak odpowiedniej ilości miejsc pracy;
16. Brak programów reintegracji ze środowiskiem
dla osób uzależnionych opuszczających zakłady
karne;
17. Zbyt długi czas oczekiwania na badania
w poradniach specjalistycznych.

Szanse

Zagrożenia

1. Możliwość pozyskania zewnętrznych środków
finansowych (środki z Unii Europejskiej,
z programów rządowych);
2. Kształtowanie ogólnokrajowej polityki
prorodzinnej;
3. Zaangażowanie mediów do walki
z problemami społecznymi;
4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy
instytucjami wspierającymi rodzinę;
5. Chęć i możliwość podnoszenia kwalifikacji
przez asystenta rodziny i pracowników
socjalnych;
6. Edukacja rodziców;
7. Właściwe ustawy i przepisy;
8. Współpraca rodzin ze specjalistami;
9. Nowe formy pracy z rodziną przeżywającą
trudności (terapeuta, mediator);
10. Eskalacja pomocy kobietom w ciąży i osobom
niepełnosprawnym.

1. Występowanie zjawiska osłabienia autorytetu
rodziny i więzi międzypokoleniowych;
2. Osłabienie funkcji opiekuńczej rodziny;
3. Syndrom „dziedziczenia biedy”;
4. Liczba osób długotrwale korzystających
z pomocy społecznej;
5. Rozszerzenie zjawisk patologicznych np.
agresja, uzależnienia;
6. Wzrost kosztów utrzymania rodziny;
7. Przerzucanie odpowiedzialności za wychowanie
dziecka na inne instytucje;
8. Brak świadomości na temat grożących dziecku
niebezpieczeństw;
9. Brak zainteresowania rodziców problemami
dziecka i spędzaniem przez niego wolnego czasu;
10. Brak umiejętności szukania pomocy
w sytuacjach kryzysowych;
11. Biurokratyzacja;
12. Cedowanie nowych zadań na samorządy
gminne bez zapewnienia kosztów ich realizacji;
13. Emigracja zarobkowa;
14. Starzenie się społeczeństwa;
15. Zwiększenie dystansu pomiędzy biednymi
a bogatymi.

Źródło: Opracowanie własne.
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2.1. Zasoby edukacyjne Gminy Mielec

Na terenie gminy funkcjonuje:
 dziewięć szkół podstawowych,
 siedem samorządowych przedszkoli w Chorzelowie, Chrząstowie, Książnicach,
Podleszanach, Rzędzianowicach, Trześni, Woli Mieleckiej,
 jedno społeczne przedszkole w Złotnikach,
 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie
oraz jego filia w Woli Mieleckiej,
 Gminne Biblioteki Publiczne w Chorzelowie, Podleszanach, Rzędzianowicach, Trześni,
Woli Mieleckiej i Złotnikach,
 obiekty sportowe we wsiach Chrząstów, Chorzelów, Książnice, Podleszany, Rydzów,
Rzędzianowice, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki i Goleszów.
Wyżej wymienione podmioty pozwalają dzieciom i młodzieży realizować swoje
zainteresowania, a także organizują im czas wolny i pomoc w nauce.
Tabela 2 Wykaz szkół na ternie Gminy Mielec

Sołectwo

Szkoła

Chorzelów

Zespół Szkół

Chrząstów

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Książnice

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Podleszany

Zespół Szkół

Rydzów

Szkoła Podstawowa

Rzędzianowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Trześń

Zespół Szkół

Wola Mielecka

Zespół Szkół

Złotniki

Społeczna Szkoła Podstawowa

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 3 Liczba dzieci wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 rok

L.p.

Nazwa

1.

ZS
Chorzelów
SP
Chrząstów
SP
Książnice
ZS
Podleszany
SP Rydzów
ZS
Rzędziano
wice

2.
3.
4.
5.
6.

Przedszkole
67

Oddział
Przedszkolny
23

Szkoła
Podstawowa
200

Klasy
gimnazjalne
48

Razem
338

27

0

45

72

29

0

56

85

45

25

141

211

0
34

19
0

66
124

85
158
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7.
8.

ZS Trześń
ZS Wola
Mielecka
SS Złotniki

9.
Razem

46
66

17
20

163
181

64

0

66

378

104

1042

56

226
323
130

104

1628

Źródło: Dane wg SIO

2.2. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami
terenem Gminy Mielec

działającymi

poza

Gmina Mielec od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi
jak również z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarówno
na terenie Gminy Mielec jak również poza nią. Wsparcie w szczególności kierowane jest na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, uzależnionych, a także dzieci
i młodzieży.
Tabela 4 Wykaz współpracujących instytucji

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nazwa instytucji
Klub Integracji Społecznej w Mielcu
Centrum Integracji Społecznej w Mielcu
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Mielcu
Sąd Rejonowy w Mielcu
Prokuratura
Zespół opieki zdrowotnej
Stowarzyszenie Wiosna „Szlachetna Paczka”
Powiatowy Zespół ds. do Orzekania
o Niepełnosprawności
Środowiskowy Dom Samopomocy
Dom Dziennego Pobytu
Komenda Powiatowa Policji
Dom Pomocy Społecznej
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
Schroniska dla bezdomnych
Ośrodek Edukacji i Pomocy Pedagogicznej
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu

Liczba osób
w 2018 r.
23
3
8
12
13
9
12
12
17
8
1
43
7
7
4
6
21

Źródło: Opracowanie własne.

W związku ze współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dotycząca
mieszkańców Gminy Mielec w roku szkolnym 2017/2018 odnotowano:
 1454 przyjętych dzieci;
 356 wydanych orzeczeń (m. in. dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących,
niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami sprzężonymi, z autyzmem, upośledzonych
umysłowo);
 41 wydanych orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania;
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 545 wydanych opinii oraz
informacji w sprawach: objęcia uczniów pomocą
psychologiczno – pedagogiczną w szkole, dostosowania wymagań edukacyjnych oraz
warunków i formy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego
i egzaminu zawodowego;
 783 dyżurów i konsultacji prowadzonych przez pracowników poradni;
 160 prelekcji i wykładów dla rodziców;
 31szkoleń dla rad pedagogicznych;
 240 warsztatów dla uczniów (w tym liczba szkół, uczniów w wieku szkolnym
i przedszkolnym).

2.3. Profilaktyka uzależnień

Gmina Mielec prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych
od alkoholu w oparciu o założenia zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zadania przyjęte do realizacji w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec
na 2018 rok zostały przyjęte do realizacji na mocy Uchwały z dnia 14 grudnia 2017 r.
Program ten stanowi spis działań będących zadaniami własnymi gminy w obszarze zagadnień
społecznych i są kontynuacją działań realizowanych przez Gminę Mielec. Finansowanie ww.
programu dobywa się w ramach środków finansowych gminy pochodzących z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2018 r.
plan finansowy na realizację zadań zawartych w ww. programie wynosił 120 000,00 zł w tym:

na realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 120 000,00 zł

na realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 10 000,00 zł
Zadania realizowane w ramach ww. programu w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1.

Przekazano dotację dla Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie świetlicy
profilaktyczno - wychowawczej w Mielcu, której celem jest zapewnienie opieki
i wychowania dzieciom z rodzin wymagających wsparcia funkcji opiekuńczych –
50 000,00 zł.

2.

W ramach współpracy ze szkołami i innymi instytucjami;
w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych
w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie i w Filii Ośrodka Kultury
w Woli Mieleckiej zorganizowano warsztaty profilaktyczne, turnieje, pokazy, spotkania
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3.

4.

5.








z ratownikami medycznymi, strażą i policją w celu ukazywania możliwości dobrej
zabawy, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży co przeciwdziała
uzależnieniom i zjawiskom dysfunkcyjnym - 1 441,12 zł;
sfinansowano realizacje działań profilaktycznych w szkołach wg programów autorskich
nauczycieli poszczególnych szkół oraz organizację festynów lokalnych połączonych
z profilaktyka problemów alkoholowych dla mieszkańców Gminy Mielec – 11 672,11 zł;
sfinansowano wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rydzowie do teatru MASKA
w Rzeszowie na spektakl profilaktyczny – 900,00 zł.
Sfinansowano zajęcia terapeutyczne na podstawie umowy zawartej z Niepublicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu
w zakresie realizacji programu terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia
/lecznictwo odwykowe dla mieszkańców Gminy Mielec/ - 650,00 zł.
Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze szkół: Zespołu-Szkolno
Przedszkolnego w Rzędzianowicach, Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, Zespołu Szkół
w Chorzelowie – 1 000,00 zł.
Sfinansowano udział uczniów z Zespołu Szkół w Chorzelowie w Interdyscyplinarnym
Programie Edukacji Medialnej i Społecznej „Kino Szkoła” –1 050,00 zł;
Sfinansowano 3 wyjazdy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z terenu Gminy Mielec 7 743,25 zł;
Zorganizowano spektakle profilaktyczne: o tematyce profilaktyka bezpieczeństwa
i profilaktyka zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw społecznych, edukacja
zdrowotna dla uczniów Szkoły podstawowej w Książnicach i Szkoły Podstawowej
w Rydzowie – 669,60 zł;
Zorganizowano szkolenie pt. „Praca z rodzina wieloproblemową, przemoc, uzależnienia,
konflikty około rozwodowe” w którym wzięło udział 17 osób – 2000,00 zł;
Wypłacono zgodnie z umową wynagrodzenie za pełnienie dyżurów w Punkcie
Konsultacyjnym w Podleszanach – 2 400,00 zł;
Wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – 200 zł.

W zakresie przeciwdziałania narkomanii:
1. Sfinansowano 2 wyjazdy dla łącznie 59 dzieci z Zespołu Szkół w Chorzelowie do Starego

Sącza i do Zaczernia mający na celu wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego
czasu - 4 000,00 zł.
2. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze szkół: Szkoły Podstawowej
w Chrząstowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzędzianowicach i Zespołu Szkół w
Trześni - 1 000,00 zł.
Ogółem wydatki na realizacje Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosły: 84 726,08 zł.
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Ponad to pracownicy socjalni jak i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
podejmują działania zmierzające do motywowania klientów do podjęcia leczenia odwykowego jak
i utrzymania abstynencji, współpracują w tym zakresie z Sądem Rejonowym w Mielcu.
Tabela 5 Wykaz specjalistycznych ośrodków

L.p.
1.
2.
3.

Nazwa instytucji
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu
Poradnie Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
w Przecławiu
Punkt konsultacyjny w Podleszanach

Liczna osób w 2018 r.
37
37
11

Źródło: Opracowanie własne.

2.4. Sytuacja na rynku pracy
Skala bezrobocia na terenie Gminy Mielec oparta na danych Powiatowego Urzędu
Pracy w Mielcu przedstawia się następująco:
Tabela 6 Raport Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

Miesiąc grudzień 2018 r.
Bezrobotni ogółem
w tym kobiety
Bezrobotni z prawem do zasiłku
w tym kobiet

Ogółem
256
147
44
19

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.

3. Charakterystyka rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w formie finansowej, rzeczowej
oraz w formie usług. System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby
i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu. Punktem wyjścia do określenia
zadań „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mielec na lata 2019 – 2021”
jest analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielcu oraz analiza społeczna Gminy.
Z danych Urzędu Gminy w Mielcu wynika, że na koniec 2018 roku
w gminie zamieszkiwało 13 287 mieszkańców z tego 10 516 stanowią dorośli, a 2 771
to nieletni.
Powody przyznania pomocy:
Tabela 7 Powody przyznania pomocy

Powody przyznania pomocy
Ubóstwo

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

55

112
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Sieroctwo

1

4

Bezdomność

5

5

Potrzeba ochrony macierzyństwa

16

89

W tym:
Wielodzietność

15

84

Bezrobocie

54

157

Niepełnosprawność

90

210

Długotrwała lub ciężka choroba

102

237

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem

21

88

w tym:
Rodziny niepełne

13

46

3

15

Przemoc w rodzinie

1

3

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

Alkoholizm

13

27

Narkomania

0

0

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego

1

1

Trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt
czasowy

0

0

Zdarzenie losowe

0

0

Sytuacja kryzysowa

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

Rodziny wielodzietne

Źródło: Opracowanie własne.

W 2018 r. najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie
Mielec była długotrwała lub ciężka choroba (237 osób w rodzinach objętych pomocą
społeczną), następnie niepełnosprawność (210 osób) oraz ubóstwo (112 osób).
3.1. Świadczenia finansowe i niefinansowe
Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu oferuje wiele
rodzajów usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc
społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których
objęci wsparciem nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
Do narzędzi jakimi posługuje się pomoc społeczna należy przede wszystkim praca socjalna,
różnego rodzaju zasiłki, pomoc i doradztwo. Główne rodzaje świadczeń finansowych
i niefinansowych przyznanych w 2018 roku prezentuje tabela umieszczona poniżej.
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Tabela 8 Rodzaje świadczeń

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Zasiłki stałe

27

234

125 151

26

31

Zasiłki okresowe

23

65

20 696

20

54

Inne zasiłki celowe i w naturze
ogółem

121

X

117 533

118

292

w tym:
Zasiłki specjalne celowe

42

49

27 395

42

79

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

9

2 701

78 329

9

38

Schronienie

4

1 228

42 337

4

4

Posiłek

82

10 793

45 939

39

183

w tym dla:
Dzieci

81

10 547

44 779

38

182

Usługi opiekuńcze

12

7 504

150 080

12

16

Odpłatność gminy za pobyt
w domu pomocy społecznej

12

132

286 410

12

12

Świadczenie

Kwota Liczba
świadczeń rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Źródło: Opracowanie własne.

3.2. Wsparcie dla rodzin z dziećmi
Świadczenia rodzinne
Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów realizowane
są w oparciu o przepisy ustaw:
 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220
ze. zm.),
 z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 2092 ze zm.).
Świadczenia rodzinne wypłacane są na wniosek składany w organie właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Świadczeniami rodzinnymi są:
 zasiłek rodzinny z dodatkami;
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 zasiłek pielęgnacyjny;
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 specjalny zasiłek opiekuńczy;
 świadczenie pielęgnacyjne;
 świadczenie rodzicielskie.
Organami realizującymi zadania są:
1) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
wnioskodawcy;
2) Wojewoda w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (od 01.01.2018
roku).
Tabele 9 Rodzaje świadczeń rodzinnych wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
w roku 2018

2018
Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

Kwota

9653

1.056,881,42 zł

4632

540.453,83 zł

- urodzenie dziecka

42

39.719,55 zł

-opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

288

103.753,62 zł

- samotnego wychowywania dziecka

408

75.874,18 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do 5 roku życia

93

8.190,00 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia

591

62.868,48 zł

- rozpoczęcia roku szkolnego

575

51.074,78 zł

- na pokrycie wydatków związanych
z zamieszkiwaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła

14

1.495,72 zł

- na pokrycie wydatków związanych
z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła

1.278

78.573,81 zł

1.343

118.903,69 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka

105

105.000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie

253

228.803,00 zł

3.961

626.393,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

693

1.019.684,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

196

103.550,00 zł

Zasiłek dla opiekuna

114

60.461,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

420

37.236,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

823

249.832,00 zł

Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

- wychowywania w rodzinie wielodzietnej

Zasiłki pielęgnacyjne

Źródło: Opracowanie własne.
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Świadczenie wychowawcze 500+
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie
wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice
oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i kolejne
dziecko niezależnie od dochodu.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres świadczeniowy trwający
od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 maja 2021.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie
wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub
przysposobienia dziecka.
Tabela 10 Świadczenia wychowawcze

Wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego, w tym:
- wydatki na świadczenia w ramach koordynacji
Liczba wypłaconych świadczeń, w tym:
- liczba świadczeń wypłaconych w ramach koordynacji
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego
(średnia)
Liczba złożonych wniosków, z tego:
- wnioski na pierwsze i kolejne dziecko
- wnioski tylko na drugie i kolejne dziecko (bez dochodów)
Liczba wniosków przekazanych wg właściwości (błędnie
złożonych)
Liczba wniosków przekazanych do koordynacji
Liczba zapytań o koordynację
Liczba wydanych decyzji, z tego:
- przyznających
- odmownych
- wygaszających prawo do świadczenia (zmiana miejsca
zamieszkania)
- uchylających prawo do świadczeń
- ustalających nienależnie pobrane świadczenia
- rozkładających na raty nienależnie pobrane świadczenia
Liczba odwołań do SKO
Kwota nienależnie pobranych świadczeń ustalonych w 2018 r.
Kwota nienależnie pobranych świadczeń odzyskanych w 2018 r.,
z tego:
- kwota zwrotu na pomniejszenie wydatków
- zwrot na BP
Kwota nienależnie pobranych świadczeń potrąconych z bieżących
wypłat w 2018 r.

8 679 126,99 zł
125 256,00 zł
17 429
263
917
1 178
650
528
33
24
3
1 343
1 129
48
7
126
32
1
6
43 161,30 zł
43 300,00 zł
9 000,00 zł
32 300,00 zł
26 800,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.
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Świadczenia "Dobry Start"
Świadczenie „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole,
aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez
nie 24 roku życia.
Wniosek może złożyć matka, ojciec lub opiekun dziecka.
Tabela 11 Świadczenia „Dobry Start”

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń w 2018 r.

540 000,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń

1800

Liczba złożonych wniosków:

1396

- w tym błędnie złożonych, przekazanych wg właściwości

77

Liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną

514

Liczba decyzji odmownych

6

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie w związku 1800
z rozpoczęciem roku szkolnego w:
- szkoła podstawowa

1148

- szkoła ponadpodstawowa

58

- dotychczasowe gimnazjum/ponadgimnzajalna

576

- szkoła artystyczna

1

- specjalny
ośrodek
wychowawczy,
lub rewalidacyjno-wychowawczy

szkolno-wychowawczy 17

Źródło: Opracowanie własne.

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin
posiadających troje i więcej dzieci. Zniżki przysługują zarówno w instytucjach publicznych,
jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty
podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera
budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Prawo do posiadania
Karty Dużej Rodziny należy się członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic
lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez
względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać
z karty bezterminowo. Natomiast dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku
ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku
dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniem niepełnosprawności. Karta oraz jej duplikat są przyznawane
i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty
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lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
członka rodziny wielodzietnej.
Tabela12 Karta Dużej Rodziny

Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej
Rodziny

28

Liczba przyznanych kart w formie tradycyjnej

148

Liczba przyznanych kart w formie elektronicznej

132

Źródło: Opracowanie własne.

Fundusz alimentacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od dnia 1 października 2008 r.
na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) prowadzi postępowanie w sprawach o przyznanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma na celu dostarczenie środków utrzymania
osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb w szczególności
dzieciom oraz wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji.
Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zaświadczenie organu
prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń
alimentacyjnych w okresie 2 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Bezskuteczność
egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 2 miesięcy
nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań
alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia
lub prowadzenia
egzekucji
alimentów
przeciwko
dłużnikowi
alimentacyjnemu
przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu
wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
przez nią 18 roku życia albo gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez
nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności – bezterminowo. Przez osobę uprawnioną rozumiemy: osobę uprawnioną
do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia przysługują
w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres od 01 października
do 30 września roku następnego.
W 2018 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 211.280,00 zł.
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Liczba rodzin korzystających ze świadczeń FA - 26
Liczba osób uprawnionych/dzieci korzystających ze świadczeń FA – 45
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
GOPS w Mielcu działający z upoważnienia organu właściwego dłużnika – Wójta
Gminy Mielec w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. prowadził postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
1. Przekazano dłużnikom informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego –
34;
2. Przekazano do komorników informacje o podjętych działaniach wobec dłużników – 52;
3. Skierowano do komorników sądowych wnioski o przyłączenie do egzekucji – 31;
4. Wezwano dłużników do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 41;
5. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne –17;
6. Odebrano oświadczenia majątkowe –17;
7. Przekazano do komornika informacje uzyskane w toku przeprowadzonego wywiadu
i oświadczenia – 17;
8. Przekazano do organu właściwego wierzyciela informacje o podjętych działaniach –11;
9. Przekazano informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników –2;
10. Skierowano do komornika pisma o podanie informacji niezbędnych do wydania wobec
dłużnika decyzji o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 8;
11. Skierowano do organu właściwego wierzyciela OWW pisma o podanie informacji
niezbędnych do wydania wobec dłużnika decyzji o uznaniu za uchylającego się
od zobowiązań alimentacyjnych –5;
12. Przekazano do dłużników zawiadomienie o wszczęciu postępowania do wydania decyzji
o uznaniu za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych –7;
13. Wydano decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
– 7;
14. Skierowano do innych gmin - OWD wnioski o podjęcie działań wobec dłużników – 11;
15. Zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w PUP – 3;
16. Skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy – 9;
17. Skierowano do starosty wnioski o zwrot prawa jazdy – 2;
18. Skierowano do prokuratora wnioski o ściganie za przestępstwo (niealimentacja) – 30;
19. Wystąpiono do CEPIK o informacje o posiadanych uprawnieniach do kierowania
pojazdami – 11;
20. Współpraca z innymi instytucjami, podmiotami (Policja, Sąd, OPS-y, USC, SKO, inne) –
61;
21. Przekazano według właściwości błędnie przekazane pisma o podjęcie działań wobec
dłużników – 5;
22. Inne decyzje wydane w sprawie dłużników alimentacyjnych (wygaśnięcie należnościzgon, odmowa umorzenia należności) – 3;
23. Liczba dłużników zamieszkujących na terenie gminy – 49;
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24. Liczba wykonanych aktualizacji w BIG dotyczące zobowiązań dłużników – 874.
Zaliczka alimentacyjna była wypłacana do 30.09.2008 r. Na skutek zmian przepisów zaliczka
została zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego.
Kwota zaległości oraz odzyskanych należności z tytułu wypłacania zaliczki alimentacyjnej
na podstawie przepisów ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (ZA):
 kwota zaległości na koniec 2018 r. - 430.834,90 zł;
 kwota odzyskanych należności w 2018 r. - 1.120,49 zł.
Kwota zaległości oraz odzyskanych należności z tytułu wypłacania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (FA):
 kwota zaległości na koniec 2018 r. - 2.002.317,13 zł;
 kwota odzyskanych należności w 2018 r. - 42.914,72 zł;
 kwota odzyskanych odsetek - 45.538,34 zł;
 kwota zaległych/pozostałych odsetek - 752.648,57 zł.

3.3. Praca socjalna
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym.
Prowadzona jest:
1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej;
2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane
z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Formy działań w ramach pracy socjalnej w 2018 roku.
Tabela 13 Formy działań w pracy socjalnej

Lp.

Formy pracy socjalnej

Liczba rodzin

1.

Wsparcie emocjonalne

203

2.

Monitorowanie sytuacji w rodzinie

203

3.

Motywowanie do poszukiwania zatrudnienia

54

4.

Motywowanie do podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji
rodziny

54

5.

Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych

32

6.

Udzielanie pomocy w zakresie uzyskania orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności

17

7.

Udzielenie pomocy w zakresie świadczeń zdrowotnych w tym także

10
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Lp.

Formy pracy socjalnej

Liczba rodzin

ubezpieczenia zdrowotnego
8.

Motywowanie i monitorowanie procesu leczenia

30

9.

Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i utrzymywania
abstynencji

37

10.

Podejmowanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu

43

11.

Podejmowanie współpracy z pedagogami szkolnymi

12

12.

Podejmowanie współpracy z kuratorami zawodowymi i społecznymi

15

13.

Podejmowanie współpracy z dalszymi krewnymi w celu udzielenia
wsparcia rodzinie

8

14.

Podejmowanie współpracy z instytucjami w celu udzielenia pomocy
rodzinie (PCPR, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, PKPS,
OPiTU, ochrona zdrowia, NGO)

62

15.

Udzielenie informacji o możliwości uzyskania poradnictwa prawnego/
psychologicznego

51

16.

Udzielenie informacji o możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej

28

17.

Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

35

18.

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie

31

19.

Zapewnienie schronienia

4

20.

Pomoc w zakresie zapewniania pobytu w placówce wsparcia w tym DPS,
ZPO

7

21.

Udzielanie pomocy w formie żywności

31

22.

Edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego
oraz racjonalnego gospodarowania budżetem domowym

19

23.

Pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

7

Źródło: Opracowanie własne.

4. Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Program Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie na lata 2016-2022
Przemoc w rodzinie jest jednym z tych zjawisk, które wyciska dotkliwe piętno
na prawidłowym funkcjonowaniu rodzin. Jest to margines życia rodzinnego, a intensywność
zdarzeń oraz wzrastająca ich częstotliwość mają ogromny wpływ na formowanie się postaw
i kształtowanie nieprawidłowych funkcji wychowawczych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gmina
Mielec podjęła działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
w ramach pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem
Gminy Mielec, a poszczególnymi członkami Zespołu.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące. W 2018 r. odbyło się 16 spotkań członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielec podczas
których realizowano następujące zadania:
 omawiano sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem ZI,
 omawiano instrumenty i narzędzia przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 przedstawiano środowiska dotknięte przemocą domową i zapoznano się z treścią
Niebieskich Kart podpisując stosowne oświadczenia (NK),
 powoływano członków grup roboczych,
 monitorowano sytuację rodzin, w których istnieje zagrożenie występowania przemocy
oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy,
 rozpowszechniano informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
tworzył Grupy Robocze uwzględniając sugestie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Tabela 14 Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie

Liczba osób objętych pomocą

Podjęte działania

26

Interwencja

35

Monitoring sytuacji w rodzinie

35

Współpraca z dzielnicowym

30

Wsparcie emocjonalne na rzecz poprawy sytuacji rodzinnej

23

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych

35

Edukacja w zakresie problemu przemocy w rodzinie

35

Informowanie o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej
pomocy w lokalnych instytucjach

20

Edukacja w zakresie problemu uzależnień

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 15 Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Liczba osób objętych
działaniami
24

Podjęte działania
Interwencja

35

Współpraca z dzielnicowym

23

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
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35

Edukacja zakresie problemu przemocy domowej

20

Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego

7

Współpraca z placówkami prowadzącymi terapię uzależnień

14

Motywowanie do uczestnictwa w programie korekcyjnoedukacyjnym dla sprawców przemocy

13

Dostarczanie wiedzy o sposobach rozwiązywania konfliktów bez
przemocy

20

Edukacja dotycząca problemu uzależnień od alkoholu

35

Wyjaśnianie działań wynikających z procedury „Niebieskiej Karty”

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 16 Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie

Liczba osób objętych pomocą
5

Podjęte działania
Instruktaż o konieczności reakcji i informacji

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 17 Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie

Liczba dzieci objętych pomocą

Podjęte działania

12

Współpraca z placówkami oświatowymi

4

Współpraca z asystentem rodziny

4

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (PCPR w Mielcu, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Mielcu)

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 18 Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania

Liczba rodzin, w
których występuje
zjawisko przemocy
w rodzinie

2. Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach
(należy podać liczbę rodzin)
1 raz w roku
od 2 do 5 razy w roku
6 razy w roku i więcej

35

25

8

2

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 19 Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ogółem
osoby
dotknięte
przemocą
w
rodzinie

kobiety
Ogółem

mężczyźni

z tego:
osoby
starsze*

Ogółem
osoby
niepełn
osprawn

z tego:
osoby
starsze*

dzieci
Ogółem

osoby
niepełn
osprawn

z tego:
do 13
r.ż.

od 14
do 18
lat

niepełnosprawne
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e

66

29

e

1

4

10

0

**

0

27

17

10

1

Źródło: Opracowanie własne.

* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
**dzieci od 0 do 18 roku życia.
Tabela 20 Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie

Ogółem
38

Kobiety
1

Mężczyźni
37

Osoby niepełnoletnie*
0

Źródło: Opracowanie własne.

*Osoba do 18 r. ż.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Mielec na lata 2016 – 2018
Na terenie Gminy Mielec zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.
GOPS w Mielcu w 2018 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny z którego usług korzystało
15 rodzin.
Tabela 21 Zadania asystenta rodziny

Działania podejmowane przez asystenta rodziny

Liczba rodzin

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną

15

Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego

15

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

15

Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

15

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych z dziećmi

15

Wspieranie aktywności społecznej rodzin

7

Motywowanie członków rodzin w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych i udzielanie pomocy w poszukiwaniu podejmowaniu i
utrzymywaniu pracy zarobkowej

8

Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w
zajęciach psychoedukacyjnych

8

Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

1

Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców
i dzieci

15

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

15

Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

1

Współpraca z jednostkami administracji rządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

15

Źródło: Opracowanie własne.
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W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina właściwa ze względu na zamieszkanie
dziecka, ponosi odpłatność za jego pobyt w pierwszym roku 10% wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka, w drugim roku pobytu 30%, w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%. Zgodnie z zapisami ustawy Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mielcu pokrywał częściowe koszty pobytu dzieci w wyżej
wymienionych formach opieki zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% kosztu pobytu
dziecka w pieczy zastępczej. Na ten cel wydatkowano w roku 2018 łączną kwotę
33.404,03 zł.
W 2018 roku z terenu Gminy Mielec 11 dzieci przebywało w 8 rodzinach zastępczych
(w tym: 4 rodziny zastępcze spokrewnione niezawodowe i 4 rodziny zastępcze zawodowe)
oraz 1 dziecko w Domu Dziecka.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji,
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia
i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym
wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
 wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze
obowiązkowym, – poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
 poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

 kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Tabela 22 Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Nazwa

w tym:

Ogółem

dzieci
do czasu
rozpoczęcia
nauki w
szkole
podstawowej

uczniowie do czasu pozostałe osoby
ukończenia szkoły otrzymujące
ponadgimnazjalnej pomoc na
podstawie art. 7
ustawy
o pomocy
społecznej

Rzeczywista liczba osób objętych
programem

238

28

85

134

w tym liczba osób
korzystających z:
posiłku

82

20

66

3

217

16

69

133

0

0

0

0

zasiłku celowego
świadczenia rzeczowego
Źródło: Opracowanie własne.

Strona 24

Pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania"
Tabela 23 Zasiłki celowe

Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie

90

Liczba rodzin

89

Liczba osób w rodzinach

217

Liczba świadczeń

379

Kwota świadczeń (w zł)

66 210

z tego:
środki własne

26 628

dotacja

39 582

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 24 Pomoc w formie posiłku

w tym:

Nazwa

Ogółem

Liczba osób korzystających z
posiłku

dzieci do czasu uczniowie do czasu pozostałe
rozpoczęcia
ukończenia szkoły osoby
nauki w szkole ponadgimnazjalnej otrzymujące
podstawowej
pomoc na
podstawie art.
7 ustawy
o pomocy
społecznej

82

20

66

3

Liczba posiłków

10 793

2188

8 359

246

Koszt posiłków (w zł)

45 939

9503

35 276

1160

Źródło: Opracowanie własne.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form
ubóstwa poprzez pomoc żywnościową w formie posiłków lub paczek żywnościowych.
Warunkiem uzyskania pomocy jest trudna sytuacja życiowa oraz dochód nieprzekraczający
200% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej czyli:
 1402,00 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 1056,00 zł - dochód na jednego członka w rodzinie.
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W roku 2018 realizowane były 2 Podprogramy. Od stycznia do czerwca 2018 r.
kontynuowano Podprogram 2017, natomiast od sierpnia do grudnia 2018 trwała realizacja
Podprogramu 2018, którego zakończenie jest przewidywane z końcem czerwca 2019 r.
Tabela 25 POPŻ Podprogram 2018

Nazwa

Liczba rodzin

Liczba rodzin korzystających z POPŻ Podprogram 2018

31

Liczba osób w tym rodzinach

86

Rodziny, których dochód nie przekroczył 100% kryterium
dochodowego

9

Rodziny, których dochód wyniósł 100% - 200% kryterium
dochodowego

22

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 26 Powody udzielenia pomocy

Powód udzielenia pomocy

Liczba rodzin

Ubóstwo

5

Niepełnosprawność

17

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność

1

Inne, w tym:

17

- długotrwała choroba

10

- bezrobocie

5

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

1

- rodzina niepełna

1

Źródło: Opracowanie własne.

5. Pozostałe formy pomocy udzielane mieszkańcom Gminy Mielec
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można
ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
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Tabela 27 Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Liczba wniosków o przyznanie stypendium
szkolnego

40

Liczba wydanych decyzji przyznających pomoc
w formie stypendium szkolnego

40

Łączna kwota wypłaconych stypendiów
szkolnych

26 214,00

Liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego

3

Liczba wydanych decyzji przyznających pomoc
w formie stypendium szkolnego

3

Łączna kwota wypłaconych stypendiów
szkolnych

1 200,00

Łączna kwota wydatkowana

27 414,00

Kwota wykorzystanej dotacji

21 931,20

Wkład własny

5 482,80

Źródło: Opracowanie własne.

Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane
wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.), pozwalające na częściowe zmniejszenie
obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania
i eksploatacji mieszkania.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia określonych
warunków zawartych w ustawie, a dotyczących: tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
powierzchni zajmowanego lokalu, wysokości dochodu oraz wydatków mieszkaniowych.
Przyznanie dodatku mieszkaniowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organ
zobligowany jest przyznać dodatek mieszkaniowy, jeżeli osoba, która z takim wnioskiem
wystąpiła, spełnia ustawowe przesłanki. Przyznanie dodatku mieszkaniowego na kolejne
sześciomiesięczne okresy następuje po każdorazowym złożeniu nowego, kompletnego
wniosku i spełnieniu ustawowych warunków.
Tabela 28 Wydatki mieszkaniowe

Liczba wniosków

17

Liczba decyzji

17

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych

23373,71

Źródło: Opracowanie własne.
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Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane
w Konstytucji RP z 1997 roku. Warunkiem uzyskania wsparcia w postaci świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa ustawa z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Decyzję
potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje sie po:
 przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego,
 stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego,
 stwierdzeniu
braku
okoliczności
wystąpienia
dysproporcji
między
udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny,
wskazującą, że osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudna sytuację
życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe.

Tabela 29 Świadczenia opieki zdrowotnej

Nazwa

Liczba osób

Osoby objęte świadczeniem opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w tym:

8

- liczba kobiet

1

- liczba mężczyzn

7

Źródło: Opracowanie własne.

Istnieją dwie możliwości uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków
publicznych:
 na wniosek świadczeniobiorcy,
 na wniosek świadczeniodawcy, który udziela świadczenia opieki zdrowotnej,
złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Tabela 30 Wydane decyzje

Nazwa

Liczba osób

Decyzje wydane na wniosek świadczeniobiorcy

2

Decyzje wydane na wniosek świadczeniodawcy
udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej

6

Źródło: Opracowanie własne.
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II. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

1. Koordynator Programu
Koordynatorem „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” jest
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
2. Czas realizacji Programu
Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny została zaplanowana na lata
2019 – 2021. Jest to dokument otwarty, może podlegać okresowej weryfikacji, modyfikacji
i uzupełnieniu.

3. Odbiorcy Programu
Adresatami programu są rodziny mieszkające na terenie Gminy Mielec przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych (rodziny dotknięte
bezrobociem, ubogie, doświadczające przemocy domowej, uzależnione od alkoholu i innych
używek, małoletnie matki, małoletni ojcowie, samotne matki, samotni ojcowie oraz rodziny
przeżywające trudności związane ze stanem zdrowia swoim i dzieci, zdarzeniami losowymi
jak również sytuacjami kryzysowymi, itp.), zagrożone umieszczeniem dzieci
w pieczy zastępczej, bądź też takie, którym została odebrana lub ograniczona władza
rodzicielska.
4. Cele i zadania Programu
Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest stworzenie efektywnego
systemu wspierania rodziny, który umożliwi poprawę sytuacji społecznej rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz ich wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu. Określony
cel główny jak i cele szczegółowe, kierunki działań określonych w niniejszym programie
będą realizowane na przełomie 2019 – 2021 roku.

L.p.

Kierunki działań

Wskaźniki

Cel główny: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających jej prawidłowemu funkcjonowaniu.

Cel szczegółowy 1:
Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego poprzez dostarczenie usług i świadczeń
rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialnych.
1.

Zaspokajanie podstawowych
potrzeb bytowych rodzin
poprzez udzielanie pomocy
materialnej i rzeczowej.

1. Liczba rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia
finansowego GOPS w Mielcu.
2. Liczba dzieci i młodzieży objętych dożywianiem
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
3. Liczba osób korzystających z jednorazowej pomocy
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2.

3.

4.

5.

z tytułu urodzenia dziecka.
4. Liczba rodzin korzystających z pomocy rzeczowej
w ramach programów obejmujących pomoc żywnościową.
5. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia rodzinne
wraz z dodatkami.
6. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie
rodzicielskie.
7. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie
wychowawcze (500+).
8. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie w ramach
rządowego programu „Dobry start”.
9. Liczba rodzin, którym przyznano jednorazowe
świadczenie na podstawie ustawy dla kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”.
10. Liczba rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe
i zryczałtowany dodatek energetyczny.
11. Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
12. Liczba wydanych „Kart Dużej Rodziny”.
Zapewnienie odpowiedniego
1.Liczba dzieci i młodzieży, którym przyznano zasiłki
wsparcia emocjonalnego
szkolne.
dzieciom i młodzieży z rodzin 2. Liczba dzieci, którym przyznano świadczenie „Dobry
dotkniętych trudną sytuacją
Start”.
finansową
3. Liczba dzieci i młodzieży, którym przyznano
stypendium szkolne.
Umożliwienie uczestnictwa
1. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z kolonii letnich.
dzieciom i młodzieży z rodzin 2. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z pomocy placówek
znajdujących się w trudnej
wsparcia dziennego.
sytuacji finansowej,
w zorganizowanych formach
spędzania wolnego czasu.
Świadczenie pracy
1. Liczba rodzin objętych pracą socjalną.
socjalnej kierowanej do
rodziny, grupy,
środowiska lokalnego.
Świadczenie
1. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia w formie
specjalistycznego wsparcia
poradnictwa specjalistycznego.
w formie usług
2. Liczba rodzin korzystających ze specjalistycznych usług
i poradnictwa.
opiekuńczych.
Efekty: Poprawa sytuacji materialnej rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej z terenu Gminy Mielec

Cel szczegółowy 2:
Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny
1.
Monitorowanie środowisk
1.Liczba osób uzależnionych.
zagrożonych uzależnieniami
2.Liczba osób które podjęły leczenie.
i motywowanie do
3.Liczba spraw skierowanych do Gminnej Komisji
leczenia/terapii.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2.
Realizowanie zadań związanych 1.Liczba Niebieskich Kart.
z przeciwdziałaniem przemocy 2. Liczna spraw skierowanych do GKRPA.
w rodzinie oraz zapobieganie się 3. Liczba spraw skierowanych do Sądu o wgląd w sytuację
patologii wśród dzieci
rodziny.
i młodzieży.
3.
Realizowanie projektów
1. Liczba projektów realizowanych na terenie Gminy Mielec
mających na celu wspieranie
rodziny
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Efekty: Poprawa funkcjonowania rodzin z problemem uzależnienia, przywrócenie poprawnych relacji i
więzi wewnątrzrodzinnych.

Cel szczegółowy 3:
Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej
mającej na celu przywrócenie rodzicom zdolności do pełnienia ról rodzicielskich.
1.

Udzielanie pomocy
finansowej i rzeczowej
-dożywianie dzieci
w szkołach, przedszkolach

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy
finansowej i rzeczowej.
2. Liczba dzieci otrzymujących dożywianie.

2.

Prowadzenie pracy
środowiskowej
z wykorzystaniem zasobów
rodziny i środowiska
lokalnego we współpracy z
przedstawicielami służb,
instytucji, organizacji.

1. Liczba rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi.
2. Liczba rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi objętych wsparciem pracownika
socjalnego.
3. Liczba rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi korzystających ze wsparcia asystenta
rodziny.

3.

Rozwijanie umiejętności
opiekuńczowychowawczych rodzin
będących w kryzysie.

1. Liczba asystentów świadczących usługi na rzecz rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
2. Liczba rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi korzystających ze wsparcia asystenta
rodziny.
4. Liczba rodzin uczestniczących w warsztatach dla
rodziców w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Mielcu.
5. Liczba rodzin objętych wsparciem pracownika
socjalnego, które nie wyraziły zgody na pomoc asystenta
rodziny.

4.

Zapewnienie
specjalistycznego wsparcia
(pedagogicznego,
psychologicznego,
socjalnego, prawnego) dla
rodzin z dziećmi.
Organizowanie czasu
wolnego dzieci
i młodzieży.
Prowadzenie pracy
z rodzicami biologicznymi
w sytuacji umieszczenia
dziecka w pieczy
zastępczej.

1. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia w formie
poradnictwa specjalistycznego.
2. Liczba placówek wparcia dziennego
3. Liczba dzieci i młodzieży korzystających ze
specjalistycznego wsparcia organizowanego przez placówki
wsparcia dziennego.

5.

6.

Współfinansowanie pobytu
dziecka w rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka
placówce opiekuńczowychowawczej

1. Liczba opracowanych planów pracy z rodzicem/ami
biologicznym/i przez asystenta rodziny.

1. Liczba dzieci objętych pomocą.
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7.

8.

9.

Podejmowanie działań
profilaktycznych
i interwencyjnych
w sytuacji zgłoszenia
zagrożenia dziecka
kryzysem.
Monitorowanie sytuacji
dziecka i rodziny po
zakończeniu pracy
z asystentem rodziny.

1. Liczba przeprowadzonych interwencji przez pracownika
socjalnego.

Budowanie oparcia
społecznego dla kobiet
w ciąży i rodzin w ramach
ustawy „Za życiem”.

1. Liczba rodzin, objętych wsparciem asystenta rodziny
w ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”.
2. Liczba wystawionych pełnomocnictw do występowania
w imieniu rodziny w celu pozyskania możliwego wsparcia
dla asystenta rodziny.
3. Liczba rodzin, z którymi opracowano indywidualny
katalog potrzeb i ofert wsparcia.

1. Liczba rodzin pozostających w monitoringu
po zakończeniu pracy z asystentem rodziny.

Efekty: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
i przywrócenie im zdolności do prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich.

Cel szczegółowy 4:
Reintegracja społeczna rodzin oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez podejmowanie
działań interdyscyplinarnych w obszarze wsparcia dziecka i rodziny.
1.
Rozwijanie współpracy
1. Liczba posiedzeń w zespole ds. oceny sytuacji dziecka
interdyscyplinarnej na rzecz
umieszczonego w rodzinie zastępczej.
rozwiązywania problemów
2. Liczba posiedzeń w zespole ds. oceny sytuacji dziecka
opiekuńczoprzebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
wychowawczych.
3. Liczba spotkań z pedagogami/kuratorami.
2.

Praca z rodzicem biologicznym 1.Liczba rodzin biologicznych pozostających we współpracy
na rzecz dziecka umieszczonego z pracownikiem socjalnym.
w pieczy zastępczej.
2. Liczba rodzin biologicznych pozostających we współpracy
z asystentem rodziny.
3. Liczba rodzin biologicznych, których dzieci umieszczone
są w pieczy zastępczej.
4. Liczba planów pracy z rodziną podpisanych z rodzicami
biologicznymi dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
6. Liczba podpisanych kontraktów socjalnych z rodzicem
biologicznym.
7. Liczba dzieci, które powróciły z rodziny zastępczej do
rodziny biologicznej.
8. Liczba dzieci, które powróciły z placówki opiekuńczowychowawczej do rodziny biologicznej.
9. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
10. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych.
11. Liczba posiedzeń w zespole ds. oceny sytuacji dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej.
12. Liczba posiedzeń w zespole ds. oceny sytuacji dziecka
umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
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3.

Praca na rzecz rodzin
objętych wsparciem
asystenta rodziny.

1. Liczba opracowanych planów pracy w rodzinie.
2. Liczba okresowych ocen sytuacji rodziny.
3. Liczba rodzin pozostających w monitoringu po
zakończeniu pracy.

Efekty: Kompleksowe wsparcie rodziny pozostającej w sytuacji kryzysowej poprzez realizację
działań interdyscyplinarnych.

Cel szczegółowy 5:
Budowanie sieci wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez realizację wspólnych działań z lokalnym otoczeniem społecznym
i obywatelskim, instytucjami publicznymi i partnerami lokalnymi.

1.

2.

3.

Podejmowanie współpracy
z instytucjami,
organizacjami i partnerami
lokalnymi zajmującymi się
udzielaniem wsparcia
i pomocy rodzinie.
Wymiana doświadczeń
między instytucjami
i organizacjami
działającymi na rzecz
dziecka i rodziny.
Organizowanie
i podejmowanie działań
profilaktycznych
i edukacyjnych przez
placówki oświatowe,
organizacje i partnerów
lokalnych na rzecz rodzin
z dziećmi.

1. Liczba podpisanych z podmiotami zewnętrznymi
umów/partnerstw, itd. z zakresu realizowania zadań
w obszarze pomocy społecznej na rzecz dziecka i rodziny.

1. Liczba spotkań/posiedzeń/konferencji/sympozjów na rzecz
rodziny.

1. Liczba profilaktycznych i edukacyjnych
szkoleń/wykładów/prelekcji z zakresu terapii uzależnień,
przemocy, itp. skierowanych do rodziców.
2. Liczba profilaktycznych i edukacyjnych
szkoleń/wykładów/prelekcji z zakresu terapii uzależnień,
przemocy, itp. skierowanych do dzieci i młodzieży.

Efekty: Utworzenie sieci wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.

Cel szczegółowy 6:
Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji wspierającej rodzinę i dzieci.
1.

Umożliwienie podnoszenia
kwalifikacji i kompetencji
pracownikom działającym
na rzecz pomocy dziecku
i rodzinie.

1. Liczba szkoleń/warsztatów/.
2. Liczba pracowników biorących udział
w szkoleniach/warsztatach/.

Efekty: Zwiększenie kwalifikacji i kompetencji pracowników OPS wspierających rodzinę
i dzieci. Podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty działające na rzecz dziecka
i rodziny z terenu Gminy Mielec.
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III. R E A L I Z AT O R Z Y P R O G R A M U
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, jednak
założenia „Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019 – 2021 w Gminie Mielec”
powinny realizować wszystkie podmioty, które w ramach swoich kompetencji posiadają
obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych oraz podmioty bądź osoby specjalizujące się i mające kontakt z dzieckiem
i rodziną.
Przy realizacji Programu współpracować powinny:

















Właściwe referaty Urzędu Gminy w Mielcu;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu;
Klub Integracji Społecznej w Mielcu;
Placówka Wsparcia Dziennego przy TPD w Mielcu;
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Mielec;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Placówki oświatowe terenu Gminy Mielec oraz świetlice szkolne;
Policja;
Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej;
Gminne Biblioteki Publiczne;
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu;
Organizacje pozarządowe;
Kościoły i związki wyznaniowe;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu;
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie oraz
jego filia w Woli Mieleckiej.

IV. P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E

1. Źródła finansowania Programu
Źródłem finansowania zadań „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019
–
2021
w
Mielcu”
są
środki
finansowe
poszczególnych
podmiotów
odpowiedzialnych za realizacje zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także środki uzyskane z dotacji
i środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
2. Monitoring i ewaluacja realizacji Programu
1. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będzie poprzez przedkładanie w terminie

do 31 marca każdego roku Radzie Gminy sprawozdania z realizacji Programu,
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sporządzanego na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących
w realizacji programu oraz analizę potrzeb w zakresie wspierania rodziny.
2. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny
oraz przekazywanie ich wojewodzie podkarpackiemu.
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