
ZARZĄDZENIE NR 15/2016
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2016-2018

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 239) oraz uchwały nr 405/XLIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 
października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposoby konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262 poz.4157) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na terenie gminy Konopiska, 
projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sposób przeprowadzenia konsultacji określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Konopiskach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2016

Wójta Gminy Konopiska

z dnia 10 marca 2016 r.

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska, w 
zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych.

5. Konsultacje odbędą się w dniu 18 marca  2016 roku w godzinach od   7.00 do 10.00 w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 1.

6. Projekty uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w 
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 1.

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2016

Wójta Gminy Konopiska

z dnia 10 marca 2016 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

1. Wprowadzenie

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym 
zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w  szczególności dzieci. Obowiązkiem gminy 
jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i nie potrafiących samodzielnie rozwiązać swoich 
sytuacji kryzysowych. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę należy skupić nie tylko na problemach 
dziecka, ale także na problemach jego rodziny, bo to w dezintegracji rodziny tkwi źródło sieroctwa 
społecznego.

W ujęciu socjologicznym rodzina dysfunkcjonalna to rodzina, która nie może lub nie chce sprostać 
swoim obowiązkom wynikającym z funkcji, jakie jako instytucja powinna pełnić zgodnie z oczekiwaniami 
społeczeństwa. Dysfunkcjonalność rodziny jest ujmowana w literaturze przedmiotu jako przejaw 
dezintegracji, dezorganizacji, zaniedbań wychowawczych, zaniedbań emocjonalnych, niewydolności 
ekonomicznej, niewydolności społecznej. Generalnie uznaje się, że rodziny dysfunkcjonalne mają wyraźne 
zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu i nie potrafią samodzielnie ich zlikwidować.

Rodzina dysfunkcjonalna jest terminem nieostrym, gdyż mieszczą się w nim zarówno rodziny z jedną 
dysfunkcją, jak i rodziny z wieloma dysfunkcjami.

Najczęściej za przyczynę dysfunkcjonalności rodziny wymienia się m.in.:

- niedojrzałość do pełnienia ról rodzicielskich;

- niezaradność życiową;

- niepełność strukturalną rodzin;

- choroby psychiczne;

- niepełnosprawność;

- uzależnienia;

- pasywność życiową ;

Przyczyny te mają charakter mikrostrukturalny, jednostkowy. Jednakże można zauważyć, że na 
problemy z prawidłowym wypełnianiem przez rodziny ich funkcji, wpływają także zjawiska o 
charakterze makrospołecznym, takie jak np. długotrwałe bezrobocie, ubóstwo, marginalizacja i 
wykluczenie społeczne, migracja zarobkowa, kultura masowa.

Niewydolność rodziny może obejmować jeden lub kilka elementów funkcji. Przyjmując, że funkcją 
rodziny jest zespół działań i oddziaływań wzajemnych, realizowanych w oparciu o ukształtowane 
postawy, o mniej lub bardziej sprecyzowane zadania, a prowadzących do określonych efektów w postaci 
zaspokojonych potrzeb członków rodziny i oczekiwań społeczeństwa globalnego, to niewydolność 
przejawiać się może w następujących aspektach:

- w niewłaściwych, niedojrzałych, a nawet wrogich postawach rodziców wobec potrzeb dzieci;

- w nieplanowanych działaniach bezkierunkowych, irracjonalnych sposobach postępowania rodziców, 
również w życiu z dnia na dzień;

- w nieprawidłowo wykonywanych czynnościach wychowawczych, gospodarczych, niewłaściwej 
komunikacji, błędnych ocenach zachowania innych członków rodziny, zaniechaniu ważnych działań o 
charakterze emocjonalno-ekspresyjnym i wspierającym;

- braku prawidłowych, racjonalnych oddziaływań wychowawczych i socjalizacyjnych spowodowanych 
niewiedzą, niechęcią do działań czy brakiem dojrzałości i motywacji do oddziaływań wzajemnych;
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- w niezaspokojeniu podstawowych potrzeb i pojawieniu się dyskomfortu psychicznego wśród tych członków 
rodzin, którzy są wyraźnie pomijane czy źle odczytywane, głównie zaś potrzeb dzieci;

Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta we współpracy ze  środowiskiem 
lokalnym, w tym sąsiedzkim, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, 
podmiotami leczniczymi, Kościołem i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w  odbudowywaniu 
prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. 
Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem 
wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz 
kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. Wszelkie działania powinny być 
prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości.

Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą najbardziej 
optymalną i skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną, w przypadku gdy zaistniała konieczność 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do rodziny. 
Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są zarówno ze względów społecznych, jak i 
ekonomicznych, gdyż służą obniżeniu kosztów gminy związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub 
instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Program będzie miał zatem charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny jak i  interwencyjny, w 
zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji.

2. Podstawy prawne

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2015r. poz. 1515 z późn.zm.);

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz.332 z 
późn.zm.);

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz. 2082);

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z  2015 poz.1390);

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 
U. z 2015 poz.1286 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz.2156 z późn. zm.).

3. Diagnoza demograficzna w gminie Konopiska

Gminę Konopiska na koniec 2015 r. zamieszkiwało 10  676 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia w 
gminie wynosiła 137 osób na km².  Analizując poniższe dane można zauważyć, że od 2010 r liczba 
mieszkańców gminy sukcesywnie wzrasta.

Tabela 1. Wykaz mieszkańców Gminy Konopiska z podziałem na płeć

2010 2011 2012 2013 2014 2015
kobiety 5470 5496 5491 5508 5519 5540
mężczyźni 5166 5175 5143 5127 5147 5136
ogółem 10636 10671 10634 10635 10666 10676

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020

Wykres 1. Piramida wieku ludności gminy Konopiska - stan na dzień 31.12.2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując ilość urodzeń w Gminie Konopiska, można zauważyć, że na przełomie lat 2010 – 2015 
najwięcej  urodzeń miało miejsce  w 2012 r. – 121 dzieci. Następnie  w roku 2013 liczba ta spadła do 104 
urodzeń, po czym liczba urodzeń zaczęła delikatnie wzrastać. Na koniec 2014 roku wyniosła 108, a na 
koniec 2015 r. w Gminie Konopiska urodziło się 116 dzieci. Liczba zgonów w Gminie Konopiska na 
przełomie lat 2010 – 2015 jest zróżnicowana. Najwięcej zgonów odnotowano w 2011 r. zmarło 126 
mieszkańców,   w 2014 r. zmarło 117 osób,   a na koniec roku 2015 odnotowano 119 zgonów.

Ponadto zauważalne jest również, że na przełomie lat 2010 – 2015 liczba zgonów w Gminie Konopiska 
jest nieznacznie wyższa niż liczba urodzeń. W roku 2010 odnotowano o 24 zgony więcej niż urodzeń,  w 
2014 r. odnotowano o 9 zgonów więcej, natomiast w 2015 r. różnica wyniosła o 3 zgony więcej niż 
urodzenia.

Tabela 2. Ruch ludności
Ruch naturalny ludności 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Urodzenia
Chłopcy 55 49 58 48 45 60
dziewczynki 42 50 63 56 63 56
Urodzenia ogółem 97 99 121 104 108 116

Zgony
mężczyźni 70 70 50 54 58 62
kobiety 51 56 55 59 59 57
Zgony ogółem 121 126 105 113 117 119

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020

Liczba zawieranych małżeństw na przełomie lat  2010 – 2014 jest zróżnicowana.  Najwięcej małżeństw 
mieszkańcy gminy zawarli w 2011 r. –  zawarto 115 małżeństw, w kolejnych latach widoczna jest tendencja 
spadkowa. W 2014 r. zawarto 93 małżeństwa.

Tabela nr 3. Małżeństwa w Gminie Konopiska

Lata 2010 2011 2012 2013 2014
Ilość zawieranych małżeństw 74 115 97 80 93

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020

Gmina Konopiska leży w bezpośrednim sąsiedztwie Częstochowy, w jej strefie podmiejskiej. Na 
przełomie lat 2010 – 2015 zauważalny jest wzrost liczby mieszkańców. Powodem tego jest zarówno prestiż 
okolicy, jak i chęć zmiany trybu życia mieszkańców pobliskich miast, którzy chętnie wyprowadzają się do 
leżącej na przedmieściach gminy. Szybki rozwój infrastruktury oraz gospodarki w Gminie Konopiska 
sprawia, że komfort życia jest tu na wysokim poziomie, a niewielka odległość od centrum Częstochowy 
pozwala na bezproblemowe dojazdy zarówno do szkoły, jak i do pracy.

4. Działania na rzecz rodziny podejmowane na terenie gminy Konopiska
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W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach wdrożył projekt socjalny "Dziecko – 
dar który nauczmy się chronić", podczas którego m.in. wprowadzono asystenturę rodziny (funkcjonującą do 
chwili obecnej) oraz przeprowadzano warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców. Należy 
wspomnieć, że w 2010r. objęto asystenturą rodziny 8 rodzin z terenu gminy Konopiska – tutejsza gmina 
była jedną z pierwszych w województwie śląskim, które zatrudniły asystenta rodziny na długo przed 
wprowadzeniem obowiązku jego zatrudnienia przez ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej. W 2015r. zatrudnionych było 2 asystentów rodziny, pod których asystą było 16 
rodzin.

Rok 2011 to wdrożenie projektu " Powiedz NIE przemocy", podczas którego zorganizowane zostały: 
kurs samoobrony dla kobiet oraz spotkania mieszkańców gminy
z przedstawicielem policji, psychologiem, prawnikiem, dotyczące tematyki przemocy domowej. 
Przeprowadzony został także trening asertywności. Projekt został zakończony spektaklem teatralnym, w 
którym udział wzięły kobiety osadzone w Zakładzie Karnym w Lublińcu. Sztuka nosiła tytuł "Nic nie 
zrobiłam" i dotyczyła skutków przemocy wobec dzieci.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach prowadził kampanię społeczno-
edukacyjną "Dzieciństwo bez przemocy" w skład w której wchodziły m.in.

- warsztaty z psychologiem na temat jak efektywnie spędzać czas wolny z dzieckiem,

- warsztaty z psychologiem z zakresu przemocy wobec dzieci (z naciskiem na przemoc werbalną),

- warsztaty z psychologiem z zakresu prawidłowych kompetencji rodzicielskich;

- trening asertywności,

- spotkania z terapeutą uzależnień dla rodzin z problemem alkoholowym,

- zajęcia Tai-chi.

W 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach realizował projekt „Rodzice na medal” 
w ramach Priorytetu I Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w 
tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Jego celem ogólnym była poprawa sytuacji 
rodzin z terenu gminy Konopiska zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Cel ten został 
osiągnięty poprzez przeprowadzenie:

- warsztatów dla rodziców z psychologiem,

- warsztatów z terapeutą uzależnień,

- warsztatów z dietetykiem,

- warsztatów z seksuologiem,

- warsztatów z pedagogiem szkolnym,

- indywidualne spotkania z mediatorem.

W latach 2008-2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach realizował projekt 
systemowy „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ!” współfinansowany przez UE w 
ramach EFS POKL, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. Ogółem wydatkowano 1 145 367,36zł, w tym 
wkład własny wyniósł 134 924,82 zł. Udział w projekcie rozpoczęło 118 osób, w tym zakończyło 107 (76 
kobiet i 31 mężczyzn). Projekt ten miał na celu aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i 
zdrowotną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W latach 2016-2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, jako Partner Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu 
częstochowskiego, realizuje projekt partnerski „Drużyna Powiatu”. Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost zdolności do 
zatrudnienia klientów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Planowane jest objęcie wsparciem 26 mieszkańców gminy Konopiska.

Placówki oświatowe na terenie gminy Konopiska realizują liczne zajęcia pozalekcyjne. W 2014r. były 
one następujące:
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Tabela nr 4 Zajęcia pozalekcyjne realizowane w 2014r. przez placówki oświatowe z terenu gminy 
Konopiska

Zajęcia Liczba uczniów
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach

Szkoła Podstawowa
Koła informatyczne (1 godzina w tygodniu) 6
Koła przedmiotowe (3 godziny w tygodniu) 14
Koła artystyczne (2 godziny w tygodniu) 59
Zajęcia sportowe (1 godzina w tygodniu) 34

Gimnazjum
Koła informatyczne (2 godziny w tygodniu) 10
Koła przedmiotowe (3 godziny w tygodniu) 55
Koła artystyczne (1 godzina w tygodniu) 20
Zajęcia sportowe (4 godziny w tygodniu) 12
Koła turystyczno-krajoznawcze (1 godzina w tygodniu) 17

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla 
uczniów klas I-VI (codziennie)

25

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (raz 
w tygodniu)

12

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (raz w tygodniu) 4
Zajęcia rozwijające z matematyki (raz w tygodniu) 6
Koło plastyczne (raz w tygodniu) 6
Wyjazdy na basen do Tarnowskich Gór dla zainteresowanych dzieci

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach
Zajęcia rytmiczno-taneczne dla najmłodszych (1 godzina w 
tygodniu)

15

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów I klasy sp (1 godzina w 
tygodniu)

4

Innowacja pedagogiczna ”Żyję w zgodzie z przyrodą (1 
godzina w tygodniu)

10

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów III klasy 
sp (2 godziny w tygodniu)

12

Opieka na świetlicy po zajęciach lekcyjnych (6 godzin w 
tygodniu)

31

Zajęcia rozwijające uzdolnienia wokalne (0,5 godziny w 
tygodniu)

8

Zajęcia terapii pedagogicznej (2 godziny w tygodniu) 4
Zajęcia wyrównujące i rozwijające  z matematyki i fizyki 
dla gimnazjalistów realizacja projektów edukacyjnych. 
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych.(2 
godziny w tygodniu)

15

Zajęcia wyrównujące i rozwijające  z geografii dla 
gimnazjalistów. Przygotowanie uczniów do konkursów 
przedmiotowych.(0,5 godziny w tygodniu)

15

Zajęcia logopedyczne. (0,4 godziny w tygodniu) 5
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające  z j.polskiego dla 
gimnazjalistów, realizacja projektów edukacyjnych. 
Przygotowanie uczniów do konkursów (2 godziny w 
tygodniu)

15

Zajęcia  rekreacyjno-sportowe . (1,5 godziny w tygodniu) 15
Zajęcia przygotowujące  uczniów do konkursów 
przedmiotowych w grupie  uczniów  o lepszym stopniu 
opanowania j.angielskiego ,,realizacja projektów 
edukacyjnych, przygotowanie do egzaminu (1,5 godziny w 
tygodniu)

15

Zajęcia wyrównujące i rozwijające  z historii dla 
gimnazjalistów III kl. Przygotowanie uczniów do 
konkursów przedmiotowych(2 godziny w tygodniu)

15

Zajęcia w  ramach Szkolnego Koła „Caritas”(1,5 godziny 
w tygodniu)

10

Zajęcia przygotowujące  uczniów do konkursów 15
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przedmiotowych w grupie  uczniów  o lepszym stopniu 
opanowania j.niemieckiego  realizacja projektów 
edukacyjnych, przygotowanie do egzaminu (1,5 godziny w 
tygodniu)
Zajęcia wyrównujące i rozwijające   z biologii dla 
gimnazjalistów  , realizacja projektów edukacyjnych. 
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych 
(0,5 godziny w tygodniu)

15

Zajęcia wyrównujące i rozwijające  z chemii dla 
gimnazjalistów.(0,5 godziny w tygodniu)

15

„Odyseja Umysłu”(1 godzina w tygodniu) 7
Zajęcia opiekuńcze w czasie ferii zimowych (4 godziny w 
tygodniu)

10

Zajęcia  artystyczno - teatralne dla dzieci ”Kreatywni w 
Hutkach” Zajęcia zrealizowane zostaną w  ciągu pięciu dni 
w formie pięciogodzinnych warsztatów (od 14-18 lipca 
2014r. - 5 dni po 5 godzin warsztatów)

20

Zajęć dla dzieci z profilaktyki przeciwalkoholowej  „Magia 
rzeczywistości” Zajęcia zrealizowane zostaną w  ciągu 
pięciu dni w formie pięciogodzinnych warsztatów (od 21-
25 lipca 2014r. - 5 dni po 5 godzin warsztatów)

20

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy i wadami wymowy (1 godzina tygodniowo)

8

Zajęcia rozwijające z języka polskiego (1 godzina 
tygodniowo)

9

Zajęcia plastyczne (1 godzina tygodniowo) 10
Koło miłośników przyrody (1 godzina tygodniowo) 10
Taekwondo (2 godziny tygodniowo) 15
Aerobic z mamą (2 godziny tygodniowo) 10
„Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania”(2 
godziny tygodniowo)

14

„Na dobry start” - zajęcia rozwijające zainteresowania 
matematyczne (2 godziny tygodniowo)

11

Zajęcia rozwijające z matematyki (2 godziny tygodniowo) 19
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (2 godziny 
tygodniowo)

19

„Koło biblijne” (1 godzina tygodniowo) 9
„Bezpiecznie z komputerem”(1 godzina tygodniowo) 12
„Chcę wiedzieć więcej” - zajęcia rozwijające 
zainteresowania ucznia (2 godziny tygodniowo)

9

Koło europejczyka (1 godzina tygodniowo) 10
Zajęcia rekreacyjno – muzyczne (2 godziny tygodniowo) 15

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii
Piłka nożna (3 razy w tygodniu po 2 godziny) 18
Siatkówka dziewcząt (raz w tygodniu po 1 godzinie) 15
Chór (raz w tygodniu po 1 godzinie) 12
Koło dziennikarskie (raz w tygodniu po 1 godzinie) 12
Koło taneczne (raz w tygodniu po 1 godzinie– dla grupy po 
20 osób)

40

Zumba (raz w tygodniu po 1 godzinie) 10
Szachy (raz w tygodniu po 1 godzinie) 26
Tenis stołowy (raz w tygodniu po 1 godzinie) 25
Koło teatralne (raz w tygodniu po 1 godzinie – dla grupy 
po 10 osób)

20

Koło plastyczne (raz w tygodniu po 1 godzinie) 10
Koło języka niemieckiego (raz w tygodniu po 1 godzinie) 14

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
Rok szkolny 2013/2014

Koło taneczne (dziewczęta) 17
SKS (chłopcy) 9
Koło matematyczne 6
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Koło polonistyczne 8
Koło z języka angielskiego 9
Koło teatralne (kl. IV i V) 10
Koło teatralne (kl. I i III) 20
Zajęcia rozwijające w kl. II 11
Zajęcia wyrównawcze w kl. V i VI 7
Zajęcia wyrównawcze w kl. IV 9

Rok szkolny 2014/2015
Koło taneczne (dziewczęta) 15
Koło matematyczne w kl. II 6
Koło matematyczne w kl. VI 9
Koło polonistyczne w kl. V 9
Zajęcia plastyczne kl. V 9
Koło teatralne w kl. V 9
Koło teatralne (kl. I-III) 20
Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w kl. III 11
Zajęcia artystyczne w kl. I 7
Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV 10
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl. VI 10
Zajęcia ruchowe 0-III 10
SKS 11
Język angielski kl. III 11
Koło biblijne 6

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach – Korzonku
Rok szkolny 2013/2014

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  z języka polskiego (3 
godziny tygodniowo)

5

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  z matematyki (2 
godziny tygodniowo)

9

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  z edukacji 
wczesnoszkolnej (3 godziny tygodniowo)

7

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (2 godziny 
tygodniowo)

9

Terapia pedagogiczna (3 godziny tygodniowo) 2
Zajęcia rewalidacyjne (2 godziny tygodniowo) 1
Zajęcia świetlicowe (21,5 godziny tygodniowo) 34
SKS (1 godzina tygodniowo) 18
Zajęcia logopedyczne (6 godzin tygodniowo) 12
Koło języka niemieckiego (1 godzina tygodniowo) 10
Koło techniczne (0,5 godziny tygodniowo) 3
Koło przyrodnicze (1 godzina tygodniowo) 9
Koło historyczne (1 godzina tygodniowo) 9
Wyjazdy na basen – nauka pływania (1 godzina 
tygodniowo)

23

Zajęcia rehabilitacyjne (1 godzina tygodniowo) 1
Rok szkolny 2014/2015

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  z języka polskiego (2 
godziny tygodniowo)

7

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  z matematyki (2 
godziny tygodniowo)

7

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  z edukacji 
wczesnoszkolnej (2 godziny tygodniowo)

6

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (3 godziny 
tygodniowo)

10

Terapia pedagogiczna (3 godziny tygodniowo) 2
Zajęcia rewalidacyjne (4 godziny tygodniowo) 2
Zajęcia świetlicowe (21,5 godziny tygodniowo) 35
SKS (1 godzina tygodniowo) 21
Zajęcia logopedyczne (6 godzin tygodniowo) 17
Zajęcia muzyczne (1 godzina tygodniowo) 18
Koło techniczne (0,5 godziny tygodniowo) 3
Zajęcia plastyczne (1 godzina tygodniowo) 27
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Zajęcia rozwijające z historii i języka polskiego (1 godzina 
tygodniowo)

15

Wyjazdy na basen – nauka pływania (1 godzina 
tygodniowo)

16

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (1 godzina 
tygodniowo)

8

Zajęcia rozwijające z matematyki (1 godzina tygodniowo) 15
Zajęcia rozwijające z edukacji wczesnoszkolnej                      
(1 godzina tygodniowo)

7

Zajęcia rehabilitacyjne (1 godzina tygodniowo) 1
Publiczne Przedszkole w Konopiskach

Koło plastyczne (raz w miesiącu po 60 minut) 15
Koło teatralne (raz w miesiącu po 60 minut) 15
Koło przyrodnicze (raz w miesiącu po 60 minut) 15
Koło małego odkrywcy (raz w miesiącu po 60 minut) 15
Koło recytatorskie (raz w miesiącu po 60 minut) 15
Koło taneczne (raz w miesiącu po 60 minut) 15
Zajęcia z języka angielskiego (2 raz w tygodniu po 30 
minut)

100

Niepubliczne Przedszkole Klaretyńskie „ Antoś”
Zajęcia z Ruchu Rozwijającego metodą W. Sherborne (15-
30 minut tygodniowo)

22

Muzyka i rytmika (15-30 minut tygodniowo) 22
Języka angielski  (15-30 minut tygodniowo) 22
Język włoski (15-30 minut tygodniowo) 22
Koło plastyczne (15-30 minut tygodniowo) 22
Klub Małego Odkrywcy (15-30 minut tygodniowo) 22

I Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne OXFORD FOR KIDS
Język angielski (codziennie) 40
Taekwondo (raz w tygodniu) 30
Zajęcia logopedyczne (raz w tygodniu) 20

Źródło: opracowanie własne

Bogatą ofertę zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży ma Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w 
Konopiskach. Wśród zespołów tanecznych zainteresowani wybierać mogą pomiędzy tradycyjnym zespołem 
ludowym, zespołami specjalizującymi się w tańcach nowoczesnych oraz zespołach o charakterystycznej 
tanecznej choreografii jak grupy mażoretek. Ofertę taneczną do dzieci i młodzieży kierują zespoły:

- Zespół Ludowy Konopielki – tańce folklorystyczne, ludowe,

- Zespoły Tańca Nowoczesnego – Afera, Mała Afera, Dropsy, Aferka, Dropsiki –specjalizacja to taniec 
nowoczesny i dyskotekowy,

- Zespoły mażoretek koncertują najczęściej w towarzystwie Orkiestry Dętej OSP Konopiska. Najstarsza grupa 
Musztry Paradnej „Szyk” odnosi coraz liczniejsze sukcesy także poza granicami kraju.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji zapewnia także liczne atrakcje dla dzieci w okresie wakacji oraz 
ferii zimowych np. warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, zabawy integracyjne, wycieczki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zapewnia pomoc finansową i rzeczową dla osób 
w trudnej sytuacji materialnej. Świadczy również pracę socjalną i usługi opiekuńcze dla mieszkańców 
gminy. Kształtowanie się liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej i wielkość nakładów 
finansowych na pomoc w latach 2013-2015 prezentuje tabela nr 5.

Tabela nr 5 Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w Gminie Konopiska

Rok Kwota wypłaconych
świadczeń z pomocy
społecznej [zł]

Liczba rodzin, którym
przyznano
świadczenia z pomocy
społecznej

Liczba osób
w rodzinach, którym
przyznano
świadczenia z pomocy
społecznej

2013 611  319,00 345 827
2014 662  518,00 305 707
2015 629  340,00 300 672

Id: 77528818-A4F1-4ABC-832B-77E12CBEE0AC. Podpisany Strona 8



Źródło: opracowanie własne

W 2015r. z usług opiekuńczych skorzystało 17 rodzin, w 2014 również 17, a w 2013 – 14.

Oprócz świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane są 
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz stypendia i zasiłki szkolne.

Tabela nr 6 Korzystający ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminie 
Konopiska

Rok Liczba rodzin 
korzystających ze 
świadczeń 
rodzinnych

Liczba rodzin 
korzystających z 
funduszu 
alimentacyjnego

Kwota wypłaconych 
świadczeń 
rodzinnych[zł]

Kwota wypłaconych 
świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego [zł]

2013 538 40 1.935.424,00 260.110,00
2014 529 32 1.861.426,00 248.653,00
2015 486 39 2.052.703,00 231.630,00

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 7 Korzystający ze stypendiów i zasiłków szkolnych w Gminie Konopiska

Rok Liczba dzieci 
korzystających z 
zasiłków szkolnych

Liczba dzieci 
korzystających ze 
stypendiów szkolnych

Kwota wypłaconych 
zasiłków i stypendiów 
szkolnych [zł]

2013 0 102 93.423,93
2014 0 123 92.308,38
2015 3 131 83.342,41

Źródło: opracowanie własne

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach pomaga rodzinom z trudną sytuacją 
materialną przyznając  pomoc w formie gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu w ramach programu 
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Tabela nr 8 Dzieci i młodzież korzystający z gorącego posiłku w szkołach i przedszkolach w gminie 
Konopiska

Rok Liczba dzieci korzystających z posiłku
2013 171
2014 162
2015 153

Źródło: opracowanie własne

Oprócz programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” najuboższym mieszkańcom 
gminy Konopiska wydawane są produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomocy 
Żywnościowej 2014-2020. W Podprogramie 2014 wydano żywność dla 364 osób, a w Podprogramie 2015 
dla 366 osób. Ponadto w 2014 roku wydano dla 319 osób warzywa i owoce w ramach  programu 
wycofywania warzyw i owoców z rynku. Dla osób pobierających produkty żywnościowe w 2015 
organizowane były:

- warsztaty edukacji ekonomicznej;

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia;

- warsztaty kulinarne.

5. Zasoby

Instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny oraz inne 
pełniące funkcje wspierające:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach;

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konopiskach;

- Zespół Interdyscyplinarny w Konopiskach;
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- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie;

- V Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Częstochowie;

- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach;

- placówki oświatowe;

- placówki służby zdrowia;

- Komisariat Policji w Blachowni;

- organizacje pozarządowe;

6. Dane dotyczące Programu

Miejsce realizacji Programu : gmina Konopiska

Czas realizacji Programu : lata 2016-2018

Odbiorcy Programu :

- rodziny z terenu gminy Konopiska ze szczególnym uwzględnieniem rodzin o niskich kompetencjach 
opiekuńczo-wychowawczych, rodzin dotkniętych przemocą, problemem uzależnień;

- dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki;

- dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym;

- przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.

Koordynator Programu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach

Realizatorzy Programu:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konopiskach;

- Zespół Interdyscyplinarny w Konopiskach;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie;

- V Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Częstochowie;

- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach;

- placówki oświatowe;

- placówki służby zdrowia;

- Komisariat Policji w Blachowni;

- organizacje pozarządowe;

Źródła finansowania Programu :

- środki samorządu gminy;

- środki partnerów współrealizujących program;

- budżet państwa;

- środki z innych źródeł zewnętrznych;

7. Cele Programu

Celem głównym Programu jest stworzenie efektywnego i kompleksowego systemu wsparcia  rodzin na 
terenie gminy Konopiska.

Cele szczegółowe:

- zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego;

- poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców;

- umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych;
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- zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz rowiązywanie już istniejących;

- zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży;

- podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych;

8. Planowane działania w ramach Programu

Działania przewidziane w ramach Programu są następujące:

- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej  rodzinom wymagajacym wsparcia (zasiłki celowe, zasiłki 
okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia 
pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wychowawcze);

- objęcie dożywianiem przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazajalnych;

- przekazywanie żywności rodzinom najuboższym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

- udzielanie rodzinom pomocy w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych;

- realizowanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny);

- diagnozowanie rodzin wymagających wsparcia;

- opracowywanie i wdrażanie projektów mających na celu podnoszenie kompetencji opiekuńczo - 
wychowawczych rodziców oraz promowanie prawidłowych postaw rodzicielskich;

- organizowanie specjalistycznego poradnictwa m.in. psychologicznego, pedagogicznego, prawnego na rzecz 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych;

- prowadzenie poradnictwa  i pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Konopiskach;

- przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w rodzinach wychowujących 
dzieci niepełnosprawne;

- podejmowanie działań mających na celu zapewnienie nadzoru kuratora nad nieletnimi pozbawionymi 
dostatecznej opieki ze strony rodziców;

- monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem;

- monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do podjęcia terapii przez rodziców 
dzieci ze środowisk zagrożonych i monitorowanie terapii rodziców;

- monitorowanie rodzin z problemem przemocy domowej, podejmowanie działań w ramach procedury 
Niebieskiej Karty;

- organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę doświadczeń, integrację i edukację - grupy 
samopomocowe, grupy wsparcia;

- przydzielanie rodzinom asystenta rodziny;

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną przez asystenta rodziny we współpracy z rodziną i 
pracownikiem socjalnym;

- współpraca asystenta rodziny lub pracownika socjalnego z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w 
przygotowaniu planu pomocy dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej;

- opracowanie i realizacja przez asystenta rodziny planu pracy z rodziną biologiczną we współpracy z rodziną 
i  koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 
przebywającemu w pieczy zastępczej;

- zabezpieczenie środków finansowych na pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

- zapewnienie dziecku w sytuacjach kryzysowych opieki w jednej z form rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy 
zastępczej;

- udział asystenta rodziny i/lub pracownika socjalnego w okresowej ocenie sytuacji dziecka, której dokonuje 
organizator pieczy zastępczej;
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- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie działalności kulturalnej, 
rekreacyjnej oraz sportowej;

- prowadzenie zajęć w świetlicach szkolnych, środowiskowych, wiejskich;

- organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów z trudnościami;

- organizowanie przez placówki oświatowe szkoleń, prelekcji, spektaklów dla rodziców, dzieci i młodzieży z 
zakresu propagowania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki w zapobieganiu uzależnieniom, przemocy, 
agresji, radzenia sobie ze stresem;

- zapewnienie dzieciom wypoczynku letniego i zimowego;

- podejmowanie działań mających na celu integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

- udzielanie wsparcia pedagogicznego i psychologicznego  uczniom oraz ich rodzicom;

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomagających rodzinie poprzez udział w szkoleniach, 
kursach, konferencjach, studiach podyplomowych itp.

9. Planowane rezultaty realizacji Programu

Zakłada się, że efektem realizacji Programu będzie:

- poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym;

- podniesienie bezpieczeństwa bytowego rodziny;

- reintegracja rodziny, w której dojdzie do powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny 
biologicznej;

- podniesienie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;

- podniesienie profesjonalizmu osób niosących pomoc rodzinie;

- podniesienie skuteczności podejmowanych działań pomocowych.

10. Monitorowanie Programu

Monitoring  prowadzony będzie corocznie poprzez gromadzenie danych i informacji w zakresie 
wszystkich działań opisanych w niniejszym Programie. W terminie do 31 marca każdego roku Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach będzie składał Radzie Gminy Konopiska sprawozdanie z 
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
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