
UCHWAŁA NR 60/VIII/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. 
poz. 506) oraz art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. z 2018r. poz.998 z późn.zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 (zwany dalej Programem), który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do uchwały Nr 60/VIII/2019

Rady Gminy Konopiska

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

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;

·w niezaspokojeniu podstawowych potrzeb i pojawieniu się dyskomfortu psychicznego wśród tych 
członków rodzin, którzy są wyraźnie pomijane czy źle odczytywane, głównie zaś potrzeb dzieci.
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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 2019r. poz. 506);

·ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. 
poz.998 z późn.zm.);

·ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);

·ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 z późn.zm.);

·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 2018 poz.2137 z późn.zm.);

·ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.);

·ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz.1457 z późn. zm.).

3. Diagnoza demograficzna w gminie Konopiska

Gminę Konopiska na listopada 2018r. zamieszkiwało 10 606 mieszkańców. Od 2015 widoczny jest 
sukcesywny spadek liczby mieszkańców gminy.

Wykaz mieszkańców Gminy Konopiska z podziałem na płeć

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (na 
dzień 

30.11.201
8)

kobiety 5470 5496 5491 5508 5519 5540 5551 5554 5080
mężczyźni 5166 5175 5143 5127 5147 5136 5118 5101 5526

ogółem 10636 10671 10634 10635 10666 10676 10669 10655 10606

Analizując ilość urodzeń w Gminie Konopiska, można zauważyć, że na przełomie lat 2010 – 
2018 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. Od 2016 roku możemy zaobserwować spadek 
urodzeń. Najmniej urodzeń dzieci odnotowano w 2016 roku - tylko 84 porody.

W latach 2010-2018 średnia roczna liczba zgonów wynosi 115. Najwięcej zgonów odnotowano w 2011 r. 
- zmarło 126 mieszkańców,  najmniej w 2012 r. - zmarło 105 mieszkańców.

Ponadto zauważalne jest również, że na przełomie lat 2010 – 2018 liczba zgonów w Gminie Konopiska 
jest nieznacznie wyższa niż liczba urodzeń. W roku 2010 odnotowano o 24 zgony więcej niż urodzeń,  
w 2014 r. -  9 zgonów więcej, w 2015 - 3 zgony więcej, w 2016 - 27 zgonów więcej, w 2017 - 10 zgonów 
więcej, natomiast w ciągu 11 miesięcy roku 2018 - 15 zgonów więcej niż urodzeń.
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Ruch naturalny ludności
Ruch naturalny 

ludności
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(na dzień 
30.11.2018)

Urodzenia
Chłopcy 55 49 58 48 45 60 40 53 34
dziewczynki 42 50 63 56 63 56 44 51 51
Urodzenia ogółem 97 99 121 104 108 116 84 104 85

Zgony
mężczyźni 70 70 50 54 58 62 64 60 53
kobiety 51 56 55 59 59 57 47 54 57
Zgony ogółem 121 126 105 113 117 119 111 114 110

Gmina Konopiska leży w bezpośrednim sąsiedztwie Częstochowy, w jej strefie podmiejskiej. 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 w 2018 roku

Pomoc społeczna:

W 2018 roku ze świadczeń z pomocy społecznej skorzystało 225 rodzin, w tym 449 osób w rodzinach. 
Pomoc przyznawana była z następujących powodów (jedna rodzina mogła skorzystać z pomocy społecznej  
z więcej niż jednego powodu):

Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji życiowej ogółem w tym:

na wsi 1)

Liczba osób 
w rodzinach

0 1 2 3

ubóstwo 1 128 127 222

sieroctwo 2 0 0 0

bezdomność 3 2 2 2

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 32 32 139

w tym:
wielodzietność

5 5 5 29

bezrobocie 6 88 87 166

niepełnosprawność 7 81 81 128

długotrwała lub ciężka choroba 8 127 127 204

bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 9 37 37 109

w tym:
rodziny niepełne

10 26 26 64

rodziny wielodzietne 11 7 7 39

przemoc w rodzinie 12 4 4 14

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 13 0 0 0

alkoholizm 14 37 36 69

narkomania 15 0 0 0
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trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego 16 5 5 5

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

17 0 0 0

zdarzenie losowe 18 1 1 1

sytuacja kryzysowa 19 0 0 0

klęska żywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 0

Świadczenia wypłacane dla osób korzystających z pomocy społecznej prezentuje poniższa tabela:

Świadczenie Liczba rodzin korzystających 
z danego świadczenia 

Kwota wypłat

Zasiłki celowe i zasiłki celowe 
specjalne oraz zasiłki celowe w ramach 
programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”

148 151 145,00 zł

Zasiłki okresowe 39 43 126,00 zł
Zasiłki stałe 51 273 336,00 zł

Trzy opiekunki w terenie świadczyły usługi opiekuńcze dla 27 osób starszych lub niepełnosprawnych. 
Jedna rodzina miała świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, w formie terapii logopedycznej dla 
niepełnosprawnego dziecka.

Praca socjalna świadczona była dla 70 rodzin (133 osób w rodzinach)

Dożywianie dzieci w szkołach:

Rok szkolny 2017/2018 od stycznia do czerwca 2018

Liczba 
przedszkolaków

Liczba uczniów 
szkół 
podstawowych

Liczba 
gimnazjalistów

Liczba uczniów 
szkół 
ponadgimnazjalnyc
h

Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza 
w Konopiskach

X 5 3 X

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny im. 
M. Kopernika 
w Hutkach

6

4, w tym 
2 w ramach 
programu 

osłonowego

4, w tym 
2 w ramach 
programu 

osłonowego

X

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny im. J. 
Kochanowskiego 
w Aleksandrii

8, w tym 
3 w ramach 
programu 

osłonowego

21, w tym 
3 w ramach 
programu 

osłonowego

5, w tym 
1 w ramach 
programu 

osłonowego

X

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny im. T. 
Kościuszki 
w Rększowicach

4

7, w tym 
2 w ramach 
programu 

osłonowego

X X

Szkoła Podstawowa 
im. M. 
Konopnickiej 
w Jamkach – 
Korzonku

X x X X

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II 
w Łaźcu

2 6 X X

Zespół Szkolno – 6 17, w tym X X

Id: DD901B91-176B-4E1B-A0EB-69E8054EE682. Podpisany Strona 4



Przedszkolny im. 
Jana Pawła II 
w Kopalni

2 w ramach 
programu 

osłonowego
Publiczne 
Przedszkole 
w Konopiskach

6 x X X

Niepubliczne 
Przedszkole 
Klaretyńskie 
„Antoś” 
w Aleksandrii

3 x X X

Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Blachowni X 1 X X

Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy 
Zgromadzenia 
Sióstr Św. Józefa 
w Częstochowie

X 2 X X

Szkoła Podstawowa 
w Herbach X 2 X X

Szkoła Podstawowa 
nr 7 im. 
Zamenhoffa 
w Częstochowie

X 2 X X

Katolicka Szkoła 
Podstawowa 
Specjalna 
w Częstochowie

X 1 X X

I Niepubliczne 
Przedszkole 
Lingwistyczne 
Oxford for Kids 
w Wygodzie

1 x X X

SUMA 36, w tym 
3 w ramach 
programu 

osłonowego

63, w tym 
9 w ramach 
programu 

osłonowego

12, w tym 
3 w ramach 
programu 

osłonowego

X

Rok szkolny 2018/2019 od września do grudnia 2018

Liczba 
przedszkolaków

Liczba uczniów 
szkół 
podstawowych

Liczba 
gimnazjalistów

Liczba uczniów 
szkół 
ponadgimnazjalnyc
h

Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza 
w Konopiskach x

6, w tym 
1 w ramach 
programu 

osłonowego

x X

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny im. 
M. Kopernika 
w Hutkach

2

9, w tym 
1 w ramach 
programu 

osłonowego

2 X

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny im. J. 
Kochanowskiego 
w Aleksandrii

6, w tym 
3 w ramach 
programu 

osłonowego

23, w tym 
5 w ramach 
programu 

osłonowego

3, w tym 
1 w ramach 
programu 

osłonowego

X

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny im. T. 
Kościuszki 

3
7, w tym 

3 w ramach 
programu 

x X
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w Rększowicach osłonowego
Szkoła Podstawowa 
im. M. 
Konopnickiej 
w Jamkach - 
Korzonku

X X X X

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II 
w Łaźcu

2 4 x X

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny im. 
Jana Pawła II 
w Kopalni

5

13, w tym 
1 w ramach 
programu 

osłonowego

x X

Publiczne 
Przedszkole 
w Konopiskach

8, w tym 
1 w ramach 
programu 

osłonowego

X x x

Niepubliczne 
Przedszkole 
Klaretyńskie 
„Antoś” 
w Aleksandrii

2 x X X

Szkoła Podstawowa  
nr 
7 w Częstochowie

X 1 X X

Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy 
Zgromadzenia 
Sióstr Św. Józefa 
w Częstochowie

X 2 X X

Katolicka Szkoła 
Specjalna SPSK im. 
Św. Antoniego 
z Padwy 
w Częstochowie

X 1 x X

I Niepubliczne 
Przedszkole 
Lingwistyczne 
Oxford for Kids 
w Wygodzie

X X X X

SUMA 28, w tym 
4 w ramach 
programu 

osłonowego

66, w tym 
11 w ramach 

programu 
osłonowego

5 w tym 
1 w ramach 
programu 

osłonowego

x

Ponadto dwójka przedszkolaków miała zapewniony posiłek w przedszkolu w okresie wakacyjnym.

Ogółem objęto dożywianiem 131 dzieci z terenu gminy Konopiska, na kwotę ogółem 57 940,20 zł, w tym 
22 dzieci w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020 (jest to pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 i 2018: 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany 
jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r.). 
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą 
zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków).
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Kryterium dochodowe dla Podprogramu 2017 i 2018:

od 1 stycznia 2018r. do 30 września 2018 wynosiło:

a) dla osoby samotnie gospodarującej 1268 zł,

b) dla osoby w rodzinie 1028 zł;

od października 2018r. wynosi:

a) dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

b) dla osoby w rodzinie 1056 zł;

Od sierpnia 2017 do czerwca 2018 paczki żywnościowe przekazano ogółem 374 osobom, w tym 
111 dzieciom do 15 roku życia i 18 osobom w wieku powyżej 65 roku życia.

Ogółem od sierpnia 2017 do czerwca 2018 rozdysponowano: makaron jajeczny 1,434 tys. litrów, ryż 
1,274 tys. litrów, herbatniki 0,192 tony, mleko UHT 2,228 tys. litrów, ser żółty 0,768 tony, groszek 
z marchewką 1,2728 tony, fasola biała 1,2728 tony, koncentrat pomidorowy 0,5632 tony, powidła 
śliwkowe 0,48 tony, gulasz wieprzowy z warzywami 0,5389 tony, filet z makreli w oleju 0,544 tony, 
szynka drobiowa 0,96 tony, szynka wieprzowa 0,6684 tony, pasztet wieprzowy 0,2029 tony, cukier biały 
1,274 tony, olej rzepakowy 1,274 tony, buraczki wiórki 0,336 tony, makaron kukurydziany bezglutenowy 
0,16 tys. litrów, kasza gryczana 0,64 tys. litrów, miód wielokwiatowy 0,128 tony, kabanosy wieprzowe 
0,1152 tony.

W 2017r. Gmina Konopiska przekazała środki na realizację programu w kwocie 3500,00 zł.

Od września 2018r. realizowany jest Podprogram 2018, w ramach którego do końca 2018r. paczki 
żywnościowe otrzymało 350 osób, w tym 103 dzieci poniżej 15 roku życia oraz 22 osób powyżej 65 roku 
życia.

Ogółem od września 2018 do grudnia 2018 rozdysponowano: groszek z marchewką 0,95 tony, fasolę 
białą 0,54 tony, powidła śliwkowe 0,2 tony, makaron jajeczny 0,85 tony, herbatniki maślane 0,14 tony, 
ser podpuszczkowy dojrzewający 0,68 tony, szynka drobiowa 0,51 tony, szynka wieprzowa mielona 0,41 
tony, pasztet wieprzowy 0,11 tony, filet z makreli w oleju 0,4 tony, cukier biały 1,02 tony oraz olej 
rzepakowy 680 litrów, koncentrat pomidorowy 0,33 tony, buraczki wiórki 0,36 tony, makaron 
kukurydziany bezglutenowy 0,17 tony, kasza gryczana 0,34 tony, gołąbki w sosie pomidorowym 7,69 
tony.

W 2018r. Gmina Konopiska przekazała środki na realizację programu w kwocie 3680,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów:

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów składają się:

– stypendia szkolne;

– zasiłki szkolne.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, 
a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

W 2018 r. wypłacono zasiłki szkolne dla dwóch dzieci w kwocie ogółem 992 zł. W tym okresie stypendia 
szkolne wypłacono dla 71 uczniów w kwocie 57 179,27 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 58 171,27 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa 
41 157,00 zł, a wkład własny 17 014,27 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, 
świadczenie „Dobry start”:

Świadczenia rodzinne:

a) zasiłki  rodzinne - wypłacono na kwotę  869 565,57 zł;

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego takie jak:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka  -  wypłacono na kwotę  - 33 664,07 zł;
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- dodatek  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie korzystania  z  urlopu wychowawczego  -    
wypłacono na kwotę     125 705,18 zł;

- samotnego wychowywania - wypłacono na kwotę – 41 395,68 zł;

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka  niepełnosprawnego /orzeczenie o niepełnosprawności /   
-      wypłacono na kwotę  - 44 887,39  zł;

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego / na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego - wypłacono na kwotę  - 42 755,06 zł;

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: (dojazd 
i zamieszkanie) - wypłacono łącznie na kwotę – 52 912,01 zł;

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej /na trzecie i na  następne dzieci 
uprawnione do zasiłku rodzinnego -wypłacono łącznie na kwotę  - 57 308,31 zł;

b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono na łączną kwotę – 68 000 zł;

c) świadczenie rodzicielskie - wypłacono na łączną kwotę – 179 687 zł;

d) świadczenia  opiekuńcze:

– zasiłek pielęgnacyjny  /orzeczenie o niepełnosprawności  lub z tytułu wieku – ukończone 75 lat/ - 
wypłacono na kwotę – 399 055 zł; Zasiłek ten od listopada 2018r. przysługuje w miesięcznej kwocie 
184,42 zł

– świadczenie pielęgnacyjne  - (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności )-    wypłacono na kwotę  - 786 776 zł; Świadczenie to w 2018r. przysługiwało 
w miesięcznej kwocie 1477 zł, a od 1 stycznia 2019 w kwocie 1583 zł

– specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono na łączną kwotę  53 275  zł.

Ponadto  osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono 
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w łącznej kwocie  241 221 zł.

Zasiłek dla opiekuna wypłacono w 2018 roku na łączną kwotę –  12 880 zł.

Osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
w łącznej kwocie 10 284 zł (wyrównanie składek za poprzednie lata).

W  2018r. wypłacono świadczenia  z funduszu alimentacyjnego dla 31 osób na łączną kwotę – 
140 100 zł.

Ogółem w 2017r. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla 
opiekunów oraz świadczenie „za życiem” wydatkowano kwotę 3 153 604,82 zł

W 2018 roku  świadczenie „Dobry start” wypłacono dla 1190 dzieci, przy liczbie wniosków - 890. 
Łączna kwota wypłaconych świadczeń „Dobry start” – 356 700 zł.

Liczba dzieci, na które zostało przyznane świadczenie wychowawcze w 2018r.- 1137

Liczba wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych w 2018r. – 847

Suma wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2018r. – 6 008 618,60 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze  w 2018r. – 799

Karta Dużej Rodziny:

W  2018r. wydano 84 kart, w tym:

a) dla rodziców/małżonków – 33

b) dla dzieci – 51

Partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w 
rodzinach zastępczych:

W 2018 roku w rodzinach zastępczych przebywało 4 dzieci, a w placówce opiekuńczo wychowawczej 
1 dziecko przez dwa dni. Łączna kwota wydatków na ich utrzymanie, to 17 501,47 zł.

Asystentura rodziny:
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W 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zatrudniał jednego asystenta rodziny, 
który współpracował z 11 rodzinami.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

Problematyką przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Konopiska zajmuje się Zespół 
Interdyscyplinarny, który wśród swoich członków powołuje grupy robocze do prowadzenia 
indywidualnych przypadków. W 2018 roku:

·odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego;

·utworzone zostały 41 grupy robocze;

·odbyło się 149 posiedzeń grup roboczych;

·liczba osób objętych pomocą grup roboczych – 120, w tym: 46 kobiet  (w tym 3 niepełnosprawne, 
7 w podeszłym wieku), 43 mężczyzn (3 niepełnosprawnych, 2 w podeszłym wieku), 31 dzieci (w tym 
1 niepełnosprawne)

·w okresie sprawozdawczym aktywna procedura Niebieskiej Karty była w 36 rodzinach;

·w ramach prowadzonych Niebieskich Kart: 5 zostało objętych poradnictwem psychologicznym, 
1 poradnictwem prawnym, a 37 poradnictwem socjalnym i 1 poradnictwem zawodowym i rodzinnym;

·sporządzono 23 formularzy Niebieskiej Karty Część C- wypełnione z ofiarą przemocy;

·sporządzono 18 formularzy Niebieskiej Karty Część D- wypełnione ze sprawcą przemocy;

·zakończono 25 procedur Niebieskich Kart, w tym 24 z powodu ustania przemocy i uzasadnionego 
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu  
indywidualnego planu pomocy oraz 1 z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania 
działań

Projekty unijne mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym:

Od kwietnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach realizowany jest projekt 
socjalny pn. „W drodze do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie 
społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR. Wnioskowana kwota dofinansowania 
383.153,85 zł. Planowany okres realizacji projektu kończy się w dniu: 31 grudzień 2020.

Od kwietnia do grudnia 2018r. zrekrutowano i podpisano kontrakty socjalne z 20 klientami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. Dla w/w. osób określono ścieżkę reintegracji społeczno – 
zawodowej. W trakcie realizacji projektu dwóch uczestników projektu zrezygnowało z dalszego 
uczestnictwa. Pozostałe 18 osób uczestniczyło w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne , 
w tym dotyczące komunikacji werbalnej i niewerbalnej,  rozpoznawania i wykorzystywania mocnych 
stron i zasobów własnych, rozpoznawania i wyrażania emocji, trening asertywności, trening radzenia 
sobie z konfliktami, sytuacjami kryzysowymi, stresem, rozwijania talentów;

W dalszych miesiącach w ramach projektu w „Drodze do sukcesu” przewiduje się zastosowanie usług 
aktywnej integracji, takich jak  m.in.:

·Warsztaty Terapii Racjonalnego Zachowania

·konsultacje indywidualne ze specjalistami, w tym m.in. konsultacje psychologiczne, poradnictwo 
rodzinne, prawnicze w zależności od potrzeb uczestników projektu;

·warsztaty dotyczące godzenia różnego rodzaju ról społecznych, takich jak role zawodowe, role 
rodzica, role opiekuna, role współmałżonka. Podczas tych warsztatów uczestnicy poznają jak pokonywać 
konflikty ról społecznych, jak godzić obowiązki, jak racjonalnie gospodarować czasem, jak dzielić się 
obowiązkami itp.;

·warsztaty z prawnikiem dotyczące praw pracownika w miejscu pracy, w tym praw związanych 
z macierzyństwem, ojcostwem. Uczestnicy poznają również obowiązki pracownika względem 
pracodawcy;
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· zajęcia z zakresu sztuki dobrych manier, w tym znajomości obyczajów i form towarzyskich, reguł 
grzeczności, komunikacji (w tym telefonicznej i internetowej), zachowywania się w szczególnych 
sytuacjach, dress code;

·warsztaty z doradcą zawodowym podnoszące umiejętności przydatne na rynku pracy – jak aktywnie 
szukać pracy, Internet jako narzędzie poszukiwania pracy, mocne strony i zasoby uczestników  na rynku 
pracy, jak zaprezentować się przed pracodawcą, jak przygotować dokumenty aplikacyjne;

·szkolenia/kursy zawodowe lub edukacyjne – ich dobór zależał będzie od wskazania doradcy 
zawodowego podczas określania ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, indywidualnych umiejętności 
i preferencji uczestników projektu, a także rozpoznanych potrzeb lokalnego rynku pracy;

·certyfikowane kursy i szkolenia w formie uzupełniającej edukację - ich dobór zależał będzie od 
wskazania w  ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej;

·kurs prawa jazdy kat.B wraz z pierwszym egzaminem;

·dla osób niepełnosprawnych sfinansowane zostaną koszty zespołów ćwiczeń fizycznych 
usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z rozpoznanymi potrzebami – dobór 
zajęć wynikać będzie z zaleceń lekarskich.

W 2019r. prowadzona będzie w dalszym ciągu rekrutacja uczestników projektu – planuje się objąć 
wsparciem ok. 40 mieszkańców gminy Konopiska. Uczestnikami projektu będą mogły być osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na etapie rekrutacji uczestników projektu 
preferowane będą osoby z następujących grup:

·osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

·osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

·osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 
wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek 
podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku 
terminologicznym,

·osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), pod 
warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub 
rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników:

Lp Tytuł szkolenia Liczba 
uczestników

1 Zmiany w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny od 2018 r. 2
2 Zamówienia publiczne dla początkujących 2
3 Formowanie z plasteliny i papieru 3
4 RODO w ośrodkach pomocy społecznej po 25.05.2018 r. 2

5 Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego – aktualności 2018 3

6 Gry miejskie i aplikacje mobilne 2

7 Stosowanie przepisów KPA w postępowaniu z zakresu świadczeń rodzinnych, 
alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego 5

8 Najnowsze zmiany w zasadach rozliczania i realizacji projektów UE wprowadzone 
w 2017 r. oraz od 2018 r. 3

9 Kreatywny animator III „Inspiracje na wiosnę i wakacje” 3
10 XVIII Ogólnopolska konferencja pracowników socjalnych 3
11 Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny 3

12 Szkolenie z zakresu obsługi świadczenia „Dobry Start” realizowanego w ramach 
oprogramowania świadczenia wychowawcze 3

13 Zmiana jest możliwa – kurs podstawowy 4
14 Relacja i choreoterapia 3
15 Stypendia i zasiłki szkolne 2
16 Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego 2018 2
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17 Szkolenie z zakresu elektronicznej komunikacji pomiędzy Gminą a Wojewodą dla 
użytkowników Oprogramowania Świadczenia Wychowawcze 4

18 Zmiana jest możliwa – kurs zaawansowany 4

19
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro i inne zamówienia wyłączone 
z obowiązku stosowania ustawy PZP oraz zasady konstruowania wewnętrznych 
procedur udzielania zamówień

2

Dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie” – edycja 2018 otrzymanej na realizację projektu pn. „Promyk szczęścia” pracownicy socjalni 
i asystent rodziny mogli skorzystać z superwizji.

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk:

Placówka ta działa od 1 września 2016r. w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiskach, a jej siedziba znajdować się będzie w Hali Sportowej w Konopiskach przy ul. 
Sportowej 7a.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku opiekę 
i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój 
zainteresowań. Pobyt w niej jest nieodpłatny.

Placówka Wsparcia Dziennego Promyk działa w roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godzinach 
15.00-19.00, a w okresie wakacyjnym w godzinach od 8.00-14.00. Opiekę nad dziećmi sprawuje dwóch 
wychowawców. Dzięki dotacji dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego w ramach konkursu „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku” możliwe 
było zatrudnienie od lipca do grudnia 2018r.  trzeciego wychowawcy.

W 2018r. z oferty Placówki skorzystało ogółem 171 dzieci i młodzieży.

           Oferowane zajęcia w 2018r. to:

•język angielski;

•język francuski;

•gimnastyka korekcyjna (aby dziecko uczęszczało na tego rodzaju zajęcia rodzic musi przedstawić 
zaświadczenie lekarskie o rodzaju wady postawy i wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach);

•aerobik;

•zajęcia logopedyczne i indywidualne konsultacje logopedyczne;

•zajęcia z profilaktyki uzależnień;

•zajęcia socjoterapeutyczne;

•łucznictwo;

•warsztaty z dietetykiem;

•relaksacja;

•biblioterapia;

•zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców, w tym zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające 
kreatywne myślenie;

•indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

Placówka finansowana jest  z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r. w kwocie ogółem 97 366,53 zł. Ponadto na 
realizację części z w/w. zajęć pozyskano dotację z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku” 
w kwocie 34 400 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach w 2018 roku uzyskał dotację z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 
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terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018 na realizację 
projektu pn. „Promyk szczęścia”.

W ramach projektu zorganizowane zostały:

·warsztaty tworzenia witraży;

·warsztaty lalkarskie;

·akrobatyka;

·zawody sportowe dla dzieci i ich rodziców oraz wychowawców;

·wycieczki kajakowe dla dzieci i młodzieży oraz rodziców;

·wycieczki rowerowe dla dzieci i młodzieży oraz rodziców;

·obóz terapeutyczny dla 30 dzieci;

·gra wiejska dla dzieci, młodzieży oraz rodziców;

·rejs po Kanale Gliwickim.

Całkowity koszt projektu, to 73 900,00 zł, w tym kwota dotacji 50 000,00 zł oraz wkład własny gminy – 
23 900,00 zł. Projekt realizowany był od czerwca do grudnia 2018r. Ogółem w projekcie wzięło udział 
129 dzieci oraz 62 rodziców..

W 2017r. pozyskano środki finansowe na realizację projektu „Poszerzamy horyzonty” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 
Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi 
społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. Wnioskowana 
kwota dofinansowania 199 519,70 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 214 537,31 zł Planowany okres 
realizacji marzec 2018 – luty 2020. Na zajęcia w ramach projektu uczęszcza ogółem 152 osoby.

W ramach projektu odbywają się bezpłatne:

·warsztaty matematyczne,

·warsztaty ekologiczne,

·warsztaty pisarskie,

·warsztaty filmowe,

·warsztaty teatralne,

·warsztaty historyczno – kulturowe,

·zajęcia z języka niemieckiego,

·zajęcia z edukacji międzykulturowej,

·zajęcia rękodzielnicze,

· rytmika,

·logorytmika,

·zajęcia w pracowni naukowo – technicznej,

·terapia integracji sensorycznej, w specjalnie na ten cel wyposażonej sali.

Rodzice dzieci uczęszczających do Placówki mogą wziąć udział w Akademii Dobrego Rodzice – raz 
w miesiącu organizowane są 2 - godzinne spotkanie z różnego rodzaju specjalistami poświęcone ważnym 
kwestiom związanym z wychowywaniem i opieką nad dzieckiem.

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji:

Od stycznia do czerwca 2018 roku:

L.p. Forma zajęć Liczba  godzin 
Ilość osób 

uczęszczających na 
zajęcia
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1. Taniec nowoczesny – 4 grupy wiekowe 14,5 godziny tygodniowo 77 osób

2. Taniec ludowy „Konopielki” – 3 grupy 
wiekowe

6 godzin tygodniowo 45 osób

3. Mażoretki „Szyk” – 3 grupy wiekowe 5,5 godziny tygodniowo 64 osoby

4. Nauka gry na instrumentach 8 godz. 15 min 
tygodniowo

11 osób

5. Zajęcia plastyczne – Konopiska, Kopalnia 4,5 godziny tygodniowo 38 osób

5. Sekcja Siatkówki – 2 grupy wiekowe 3 godziny tygodniowo 21 osób

6. Sekcja koszykówki – 1 grupa wiekowa 2 godziny tygodniowo 15 osób

Od września do grudnia 2018 roku:

L.p. Forma zajęć Liczba  godzin 
Ilość osób 

uczęszczających na 
zajęcia

1. Taniec nowoczesny – 3 grupy wiekowe 6 godz. 45 min 
tygodniowo

60 osób

2. Taniec ludowy „Konopielki” – 4 grupy 
wiekowe

8 godzin tygodniowo 51 osób

3. Mażoretki „Szyk” – 3 grupy wiekowe 5,5 godziny tygodniowo 62 osoby

4. Nauka gry na instrumentach 8 godz.15 min 
tygodniowo

11 osób

5. Zajęcia plastyczne – Konopiska, Kopalnia 4,5 godziny tygodniowo 38 osób

5. Sekcja Siatkówki – 2 grupy wiekowe 3 godziny tygodniowo 22 osoby

6. Sekcja koszykówki – 1 grupa wiekowa 2 godziny tygodniowo 8 osób

Ferie Zimowe z GCKiR trwały od 29 stycznia do 5 lutego 2018r

L.p. Forma zajęć Liczba  godzin 
Ilość osób 

uczęszczających na 
zajęcia

1. Warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe, 
gry planszowe, warsztaty muzyczne, 

eksperymenty domowe, warsztaty 
„Majsterkowo” w Castoramie

5 godzin dziennie 144 osoby

2. Dzień ze sportem w ferie – Taekwondo, piłka 
nożna, koszykówka, taniec

10 godzin 46 osób

Wakacje 2018 z GCKiR – zajęcia trwały od 16 lipca do 10 sierpnia

L.p. Forma zajęć Liczba  godzin 
Ilość osób 

uczęszczających na 
zajęcia

1.
Warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe, 
gry planszowe, warsztaty organowe, 
warsztaty z wykorzystaniem suchego lodu, 

5 godzin dziennie 144 osoby
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warsztaty z iluzjonistą, warsztaty 
survivalowe, warsztaty teatralne, warsztaty 
tworzenia ogromnych baniek mydlanych,

2.
Wycieczki:
Kuźnica Stara- warsztaty z gliny, 
„Owczarkowa Zagroda”, „Stefanówka” – 
Gospodarstwo Agroturystyczne w Nowej 
Szarlejce, Park Linowy w Złotym Potoku,
Stajnia Don Camillo

87 osób

Świetlice GCKiR

L.p. Forma zajęć Liczba  godzin 
Ilość osób 

uczęszczających na 
zajęcia

1.
Świetlica w Aleksandrii:  
Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, zajęcia 
plastyczne, rekreacyjne, manualne, gry 
i zabawy, warsztaty kulinarne, zajęcia 
w ramach ferii i wakacji,

Świetlica czynna
codziennie

13.00 – 17.00

15 osób dziennie

2.
Świetlica w Kopalni:
Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, zajęcia 
plastyczne, rekreacyjne, manualne, gry 
i zabawy, warsztaty kulinarne, zajęcia 
w ramach ferii i wakacji,

Świetlica czynna
3 x w tygodniu
13.00 – 17.00

10 osób dziennie

3.
Świetlica w Hutkach:
Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, zajęcia 
plastyczne, rekreacyjne, manualne, gry 
i zabawy, warsztaty kulinarne, zajęcia 
w ramach ferii i wakacji,

Świetlica czynna
codziennie

14.00 – 17.00

10 osób dziennie

Turnieje Szachowe o Mistrza Gminy Konopiska odbywały się cyklicznie 1 raz w miesiącu, trwają 
4 godziny, brało w nich udział 19 dzieci i młodzieży.

Zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych:

Zajęcia pozalekcyjne w Zespół |Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii:

RODZAJ ZAJĘĆ KLASA/ liczba 
uczniów TERMIN LICZBA 

GODZIN

Mega Misja – zajęcia informatyczne
II

22

Czwartek
11.55 – 12.40 1 godz. /tydzień

Zajęcia rozwijające
II

8

Piątek
12.55 -13.40  1 godz. /tydzień

Koło języka niemieckiego VI
19

Środa
13.50 – 14.35 1 godz. /tydzień

Zajęcia rozwijające z historii III GIM
15

Czwartek
13.50 – 14.35 1 godz. /tydzień

Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego III GIM
15

Piątek
8.10 – 8.55 1 godz. /tydzień

Koło matematyczne VII
8

Piątek
12.55 -13.40 1 godz./ 2 tyg.

Zajęcia rozwijające z matematyki VIII
8

Poniedziałek
13.50 – 14.35 1 godz./ 2 tyg.
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Zajęcia rozwijające z matematyki 3 GIM
8

Poniedziałek
13.50 – 14.35 1 godz. / 2 tyg.

Zajęcia muzyczne (gra na 
instrumentach/zajęcia wokalne)

SP + Gim
25

Piątek
14.45 – 15.30 1 godz. /tydzień

Zajęcia muzyczne (gra na 
instrumentach/zajęcia wokalne)

SP + Gim
25

Poniedziałek
14.45 – 15.30 1 godz. /tydzień

Zajęcia rozwijające kreatywność VIII
8

Piątek
13.50 – 14.35 1 godz. /tydzień

Zajęcia rozwijające z języka polskiego III GIM
15

Piątek
14.45 – 15.30 1 godz. /tydzień

Zajęcia teatralne IV – VI
15

Czwartek
13.50 – 14.35 1 godz. /tydzień

Zajęcia z kodowania I
23

Piątek
13.50 – 14.35 1 godz. /tydzień

Zajęcia rozwijające z geografii
III GIM

V, VII, VIII
15

Wtorek
14.45 – 15.30

1 godz. / 2 tyg.
(wg potrzeb)

Zajęcia rozwijające z chemii III GIM
15

Wtorek
14.45 – 15.30 1 godz. / 2 tyg.

Kółko chemiczno – biologiczne VII – VIII
15

Wtorek
14.45 – 15.30 1 godz. / 2 tyg.

SKS – piłka nożna I – IV
20

Wtorek, czwartek
17.00 – 18.30 2godz./tydzień

SIS IV-VIII
20

Środa
14.45-15.30 1godz./tydzień

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego VIII
23

Poniedziałek
13.50 – 14.35

1 godz. co 
2 tyg.

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego III GIM.
15

Poniedziałek
13.50 – 14.35

1 godz. co 
2 tyg.

Projekt edukacyjny  „Healthy English” V
19

Piątek
11.55 -12.40 1 godz. /tydzień

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna I – II
15

Wtorek
12.55 – 13.40 1 godz. /tydzień

Kółko taneczne
I semestr – V

II semestr – VIII Środa
14.45 – 15.30

1 godz. co 
2 tyg.

SKS  20

Wtorek
13.50-14.50

Środa

14.45-15.45

2 godz./tyg

Basen  30
Wtorek
15.30 1 godz./2tyg.

Tekwon-do I-VIII
15

Piątek
14.45- 15.45 1godz/tyg.

Kółko czytelnicze IV-VIII
15 Wtorek 1 godz./tydzień

Klub Wolontariatu VII, VIII,
III gim. Wg potrzeb Wg potrzeb

Szkolne Koło Caritas VII, VIII,
III gim. Wg potrzeb Wg potrzeb
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tenis stołowy i-viii
sobota

9.00-11.00 2 godz./tydz.

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

RODZAJ ZAJĘĆ KLASA/ Liczba 
uczniów

LICZBA GODZIN

Kółko teatralne
Mega Misja-zajęcia 

informatyczne

1-3       15
1-3        22

1g./tydz. ( pon. 12.00-12.45)
1g./tydz. piątek

Koło języka niemieckiego
Zajęcia rozwijające z języka 

niemieckiego

6 19
IIIG   8

1g./tydz. ( pon.12.55-13.40)
1g./tydz. ( środa 8.15-9.00)

Zajęcia rozwijające 
z matematyki

IV-VI   8 1g. (pon.14.40-15.25)

„Narodowe Czytanie”
Kółko czytelnicze

SP, G  20 1 raz w miesiącu

Doradztwo zawodowe 1-4, II-IIIG wg. potrzeb

Nauka gry na gitarze
Zajęcia wokalno - 

instrumentalne

dla wszystkich
chętnych
25

1g./tydz. (pon. 14.40-15.25)
1g./tydz. (pt. 14.40 – 15.25)

Kółko dziennikarskie
Kółko teatralne

4 -7  20
4 – 6 20

1g./tydz. ( śr. 14.40 – 15.25)
1g./tydz. (pt. 13.50-14.35)

Zajęcia rozwijające z edukacji 
polonistycznej

3A     16
1 – 3    16

1g./tydz. (czw. 13.50-14.35)
1g./tydz. (pn. 12.55-13.40)

Koło geograficzne 7, IIG, IIIG   15 1 godz. wg. potrzeb
Koło młodego chemika IIG- IIIG  15 1g./tydz. ( wt. 14.40 – 15.25)

Kółko plastyczne 1 – 3 1g./tydz. (pon. 13.50 – 14.35)

SIS –Pozalekcyjne Koło 
Sportowe

SKS- Piłka nożna

1 – 3  20
1-3     20

1g./tydz.  (pt. 12.55 – 13.40)
wtorek 16.30-18.00
piątek 17.00-18.30

Kółko rozwijające z języka 
angielskiego

Kółko języka angielskiego
Kółko z języka angielskiego

5-6    8
7, IIG  8
4           8

1g./co 2 tydz. (pon.14.40-15.25)
1g./co 2 tydz. (śr. 14.40-15.25)
1g./ co 2 tyg. (pt 12.00-12.45

Koło taneczne

Basen

6, IIG (Isem)  20
4,5 (IIsem)     20
G + SP  30

1g./tydz. (pon. 13.50-14.35)
1g./tydz.
co 2 tygodnie środa

Koło młodego ekologa 4-7       8
II, III G      8

1 raz w miesiącu

Szkolne Koło Caritas 6, IIG, IIG 1 raz w miesiącu
Koło fizyczne IIG- IIIG  8 1g./tydz. ( wt. 14.40 – 15.25)
Tenis stołowy I-VIII Sobota

9.00-11.00 

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach - Korzonku:

Od stycznia do czerwca 2018 roku:

- zajęcia SKS w wymiarze 2 godz. tygodniowo i uczestniczyło w nich 18 uczniów;

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo i uczestniczyło w nich 
8 uczniów;

- koło historyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo i uczestniczyło w nich 6 uczniów;

- koło języka włoskiego w wymiarze 1 godz. tygodniowo i uczestniczyło w nich 7uczniów;
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- koło szachowe w wymiarze 1 godz. tygodniowo i uczestniczyło w nich 10 uczniów.

- zajęcia z programowania  w wymiarze 2 godz. tygodniowo dla kl. I oraz kl. III w sumie 60 godz. w okresie 
III-VI 2018 w ramach projektu ,, Zaprogramuj przyszłość”  i uczestniczyło w nich 24 uczniów.

Od września do grudnia 2018 roku:

- zajęcia SKS w wymiarze 2 godz. tygodniowo i uczestniczyło w nich 24 uczniów;

- koło matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo i uczestniczyło w nich 7 uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu:

RODZAJ ZAJĘĆ ILOŚĆ GODZIN
LICZBA 

UCZESTNIKÓW
Zajęcia rozwijające z matematyki dla klasy 5 / koło 

szachowe
1 15

Kółko teatralne 1 12
Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klasy 8 – 

przygotowanie do egzaminu
1 11

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klasy 
8 – przygotowanie do egzaminu

1 11

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klasy 
8 – przygotowanie do egzaminu

1 11

Zajęcia umuzykalniające  dla klas 4 - 6 1 8
Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego 1 10
Zajęcia rozwijające z biologii    i chemii 1 6

Zajęcia rozwijające z fizyki 1 8
Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klasy 4 1 14

Klub Jana Pawła II 1 15
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klasy 3 1 2

Zajęcia rozwijające dla najmłodszych 1 4
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klasy 2 1 6

Zajęcia logopedyczne 2 8
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka 

polskiego
1 8

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 1 8
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 2 7

Taekwondo 1 14

Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach:

1. Szachy – 1h tygodniowo.

2. Zajęcia w ramach projektu „Wiem i potrafię” : logopedia, zajęcia z surdopedagogiem, zajęcia 
z matematyki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające 
z informatyki. Każde z zajęć realizowane w wymiarze 1h tygodniowo.

W ramach aktywnego spędzania czasu wolnego zorganizowane zostały wyjazdy na basen w wymiarze 3h 
tygodniowo.

Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach:

Lp Nazwa zajęcia Tygodniowy 
wymiar 
czasowy

Liczba 
uczniów

1 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla najmłodszych 2 godz. 47
2 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów I  klasy sp 1 godz. 4
3 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów II klasy sp 1  godz. 6
4 Zajęcia  SKS- klasy IV sp 1  godz. 10
5 Opieka na świetlicy po zajęciach lekcyjnych 21 godz 34
6 Zajęcia korekcyjne- kompensacyjne 2 godz 8
7 Zajęcia terapii pedagogicznej 2 godz. 7
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8 Zajęcia wyrównujące i rozwijające  z matematyki i fizyki dla 
gimnazjalistów realizacja projektów edukacyjnych. Przygotowanie 
uczniów do konkursów przedmiotowych.

1 godz. 15

9 Zajęcia wyrównujące i rozwijające  z geografii dla gimnazjalistów. 
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych.

0,5godz. 15

10 Zajęcia logopedyczne. 5 godz. 15
11 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające  z j.polskiego dla gimnazjalistów, 

realizacja projektów edukacyjnych. Przygotowanie uczniów do 
konkursów

1 godz. 15

12 Zajęcia  rekreacyjno-sportowe . 2 godz. 15
13 Zajęcia przygotowujące  uczniów do konkursów przedmiotowych 

w grupie  uczniów  o lepszym stopniu opanowania j.angielskiego 
Realizacja projektów edukacyjnych, przygotowanie do egzaminu

1 godz. 15

14 Zajęcia wyrównujące i rozwijające  z historii dla gimnazjalistów III kl. 
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych

1  godz. 15

15 Zajęcia w  ramach Szkolnego Koła „Caritas”- 1 godz. 10
16 Zajęcia wyrównujące i rozwijające   z biologii/chemii dla gimnazjalistów  

, realizacja projektów edukacyjnych. Przygotowanie uczniów do 
konkursów przedmiotowych

1godz. 15

17 Zajęcia rozwijające „Szachy w szkole” 2godz. 23
18 Zajęcia rozwijające „Zaprogramuj Przyszłość” 2 godz. 23
19 Zajęcia w ramach innowacji „Moja mała ojczyzna” 2 godz. 25
20 Zajęcia  SKS- klasy gimnazjalne 2 godz. 15
21 Zajęcia rozwijające„ Teatr odzwierciedleniem życia” 1 godz. 15

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach:

1. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej - codziennie do godz.16.00 (60 uczniów)

2. Zajęcia rozwijające z poszczególnych przedmiotów- (2h w tygodniu):

– z historii – 50 uczniów

– z matematyki – 150 uczniów

– z chemii – 35 uczniów

– z języka polskiego – 80 uczniów

– z fizyki- 50 uczniów

– z języka angielskiego – 90 uczniów

– z edukacji wczesnoszkolnej – 40 uczniów

– z języka niemieckiego – 5 uczniów

– z biologii – 50 uczniów

3. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- zajęcia rewalidacyjne 4 uczniów 8 h

– zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej 12 uczniów 1h dla ucznia

– zajęcia z zakresu terapii psychologicznej 4 uczniów 1h dla ucznia

– zajęcia logopedyczne 4 uczniów po 1 h w tygodniu

– zajęcia z zakresu wsparcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej z poszczególnych przedmiotów 
21 uczniów po 1h i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 23 uczniów po 1 h

– zajęcia teatralne 8 osób 2 h w tygodniu

– zajęcia recytatorskie 13 osób 2 h w tygodniu

– zajęcia dla Wolontariuszy ,,Wolontariat Szkolny” - 12 osób 2 h w tygodniu

4. Zajęcia sportowe :
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– zajęcia sportowe lekka atletyka 2h w tygodniu – 25 uczniów

– zajęcia z piłki siatkowej i siłowni 2 h w tygodniu – 10 uczniów

– zajęcia z piłki ręcznej 2 h w tygodniu – 15 uczniów

5 .Zajęcia rekreacyjne

– Szkolne Koło Turystyczne 21 osób 1h w tygodniu,

– Szkolne Koło Miłośników Książki 9 osób 2h w tygodniu,

– Wyjazdy na lodowisko 30 osób według potrzeb,

– Wyjazdy na basen 3h raz w miesiącu według potrzeb,

– Szkolne Koło Informatyczne – 6 osób 1h w miesiącu

– warsztaty malarskie 6 osób 2h w tygodniu

5. Zasoby oraz analiza SWOT

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

·Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, w tym funkcjonująca w jego strukturach 
Placówka Wsparcia Dziennego Promyk;

·Gminna Komisja 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;

Mocne strony Słabe strony
·obowiązujące akty prawne, programy i strategie;
·dobrze działające instytucje z obszaru pomocy 
społecznej;
·działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Konopiskach;
·współpraca instytucji na rzecz rodzin zagrożonych 
lub dotkniętych przemocą domową w ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych;
·działalność Placówki Wsparcia Dziennego Promyk;
·doświadczenie pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Konopiskach w pozyskiwaniu 
zewnętrznych środków finansowych, w tym środków 
unijnych;
·współpraca z instytucjami działającymi na rzecz 
rodziny tj. placówkami oświatowymi, 
przychodniami zdrowia, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym, 
kuratorami, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy;
·funkcjonowanie na terenie powiatu Punktu 
Interwencji Kryzysowej;
·wspieranie rodzin przez asystenta rodziny;

·słaby dostęp do mieszkalnictwa socjalnego;
·brak rodzin wspierających;
·niska świadomość w wypełnianiu ról opiekuńczo – 
wychowawczych;
·brak współpracy rodzin w zakresie zmiany stylu 
życia;
·duża liczba osób podejmujących prace w „szarej 
strefie” i prace dorywcze;
·występowanie zjawiska uzależnienia od nikotyny, 
alkoholu, dopalaczy i narkotyków;
·długi czas oczekiwania na leczenie odwykowe;
·niechęć osób dorosłych do udziału w zajęciach 
edukacyjnych oraz inicjatywach integracyjnych 
podnoszących kompetencje społeczne;
·niski poziom aktywności klientów pomocy 
społecznej w zakresie wykorzystania własnych 
zasobów i możliwości w przezwyciężaniu sytuacji 
kryzysowych.
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·ustawiczne kształcenie kadry pomocy społecznej 
w zakresie umiejętności działania na rzecz rodziny 
i osób;
·systematyczny dostęp pracowników socjalnych, 
asystenta rodziny, wychowawców Placówki Wsparcia 
Dziennego Promyk do superwizji;
·pozalekcyjna działalność szkół podstawowych na 
terenie Gminy Konopiska w okresie trwania roku 
szkolnego i realizacja programów pozalekcyjnych ;
·dostępność usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych świadczonych osobom i rodzinom 
na terenie całej gminy;
·dobre zaplecze edukacyjne i rekreacyjno – sportowe;
·funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury 
i Rekreacji w Konopiskach oraz świetlic wiejskich;
·współpraca Gminy Konopiska z Bankiem Żywności 
w Częstochowie w zakresie realizacji Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
·współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konopiskach z placówkami oświatowymi 
w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach 
i szkołach;
·realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach projektów socjalnych na rzecz osób 
i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (projekt „Poszerzamy horyzonty” i „W 
drodze do sukcesu”).

Szanse Zagrożenia
·poprawa sytuacji finansowej i materialnej rodzin 
wielodzietnych;
·kształtowanie ogólnokrajowej polityki prorodzinnej;
·programy rządowe wspierające finansowo samorządy 
w zakresie polityki prorodzinnej;
·możliwość pozyskiwania środków finansowych 
z samorządu wojewódzkiego na wsparcie 
funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, 
w ramach corocznych konkursów ofert p.n. 
„Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w województwie śląskim”;
·wzrost zainteresowania i zaangażowania społecznego 
na rzecz dziecka i rodziny;
·współpraca rodzin dysfunkcyjnych z asystentem 
rodziny;
·wykorzystywanie potencjału i zasobów organizacji 
pozarządowych;
·podnoszenie kwalifikacji przez pracowników 
instytucji wspierających rodzinę;
·wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami 
wspierającymi rodzinę.

·występowanie zjawiska osłabienia autorytetu rodziny 
i więzi międzypokoleniowych;
·występowanie zjawisk patologicznych, taki jak 
agresja, przemoc w rodzinie, wandalizm, uzależnienia 
od alkoholu i innych środków uzależniających (w tym 
narkotyków, dopalaczy);
·uzależnienie świadczeniobiorców pomocy społecznej 
od otrzymywanej pomocy finansowej i duża liczba 
osób długotrwale z niej korzystających;
·osłabianie się funkcji opiekuńczej rodziny;
·występowanie zjawiska przerzucania 
odpowiedzialności za wychowanie dzieci na inne 
podmioty i instytucje;
·brak zainteresowania rodziców problemami dziecka 
i formą spędzania przez nie wolnego czasu;
·skomplikowane i niespójne przepisy prawa, 
biurokratyzacja;
·cedowanie coraz większej liczby zadań na samorządy 
gminne bez zabezpieczenia odpowiedniego 
finansowania kosztów ich realizacji;
·występowanie syndromu „dziedziczenia biedy”;
·wzrost kosztów utrzymania rodziny;
·łatwy dostęp dzieci i młodzieży do różnego 
rodzaju używek
·promowanie w środkach masowego przekazu 
konsumpcyjnego stylu życia;
·zbyt duża ilość czasu spędzane przed komputerem, 
smartfonem, telewizorem;
·zbyt duża ilość czasu poświęcana mediom 
społecznościowym;
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·deficyty lokalowe Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopiskach.

6. Dane dotyczące Programu  

Miejsce realizacji Programu: gmina Konopiska

Czas realizacji Programu: lata 2019-2021

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, w tym działająca w jego strukturach Placówka 
Wsparcia Dziennego Promyk

·Gminna Komisja 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 i zadania 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;

·zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz rozwiązywanie już istniejących;

·zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży;

·podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych.

Aby osiągnąć w/w. cele w ramach Programu podjęte zostaną następujące działania:
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Zadanie Realizatorzy Wskaźnik / miernik realizacji 
zadania

udzielanie pomocy finansowej 
i rzeczowej  rodzinom wymagającym 
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, świadczenie „Dobry 
start”, jednorazowe świadczenie 
z tytułu urodzenia dziecka, u którego 
zdiagnozowano ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 
życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach

liczba wypłaconych świadczeń

wysokość środków finansowych 
poniesionych na wypłatę świadczeń

objęcie dożywianiem przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach, placówki oświatowe

liczba dzieci i młodzieży 
korzystających z dożywiania

przekazywanie żywności rodzinom 
najuboższym w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach, Bank Żywności 
w Częstochowie

liczba osób otrzymujących artykuły 
żywnościowe

realizowanie rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych (Karta Dużej 
Rodziny)

liczba osób, którym wydano Kartę 
Dużej Rodziny

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

liczba rodzin korzystająca z usług 
opiekuńczych

liczba rodzin korzystająca ze 
specjalistycznych usług opiekuńczych

przydzielanie rodzinom asystenta 
rodziny

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach,

liczba zatrudnionych asystentów 
rodziny

liczba rodzin objętych asystenturą 
rodzinną

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 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Częstochowie

liczba rodzin, z których dzieci 
przebywają w pieczy zastępczej, 
współpracująca z asystentem rodziny

liczba rodzin, z których dzieci 
przebywają w pieczy zastępczej, 
objęta pracą socjalną

liczba spotkań dotyczących okresowej 
oceny sytuacji dziecka, w których 
uczestniczył asystent 
rodziny/pracownik socjalny
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dziecku przebywającemu w pieczy 
zastępczej

udział asystenta rodziny i/lub 
pracownika socjalnego w okresowej 
ocenie sytuacji dziecka, której 
dokonuje organizator pieczy zastępczej

zabezpieczenie środków na pobyt 
dziecka w rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo – wychowawczej

liczba dzieci umieszczonych 
w poszczególnych ośrodkach
wysokość środków przeznaczonych na 
pokrycie pobytu dzieci w placówkach

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

liczba wniosków do Sądu Rejonowego 
w Częstochowie o wgląd w sytuację 
rodziny

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

liczba rodzin objętych pracą socjalną

prowadzenie zajęć mających na celu 
podnoszenie kompetencji opiekuńczo - 
wychowawczych rodziców oraz 
promowanie prawidłowych postaw 
rodzicielskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach

liczba rodziców biorąca udział 
w zajęciach

liczba zajęć promujących prawidłowe 
postawy rodzicielskie

udzielanie wsparcia pedagogicznego 
i psychologicznego  dzieciom oraz ich 
rodzicom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach

placówki oświatowe

liczba dzieci korzystających z tego 
rodzaju wsparcia

liczba rodziców korzystających z tego 
rodzaju wsparcia

organizowanie specjalistycznego 
poradnictwa na rzecz rodzin 
przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach

placówki oświatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Częstochowie

liczba osób korzystających ze 
specjalistycznego poradnictwa

zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez wspieranie 
działalności kulturalnej, rekreacyjnej 
oraz sportowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach

placówki oświatowe

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
w Konopiskach

liczba zajęć mająca na celu 
zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez wspieranie 
działalności kulturalnej, rekreacyjnej 
oraz sportowej

liczba dzieci i młodzieży 
uczestnicząca w zajęciach

zapewnienie dzieciom wypoczynku 
letniego i zimowego

liczba dzieci korzystających z letniego 
i zimowego wypoczynku

rozwijanie zainteresowań dzieci 
i młodzieży poprzez organizowanie 
zajęć pozalekcyjnych

liczba zajęć pozalekcyjnych

liczba dzieci i młodzieży biorąca 
udział w zajęciach pozalekcyjnych

organizowanie zajęć, prelekcji, 
spektaklów dla rodziców, dzieci 
i młodzieży z zakresu propagowania 
zdrowego stylu życia oraz profilaktyki 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach

placówki oświatowe

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
w Konopiskach

liczba dzieci i młodzieży biorących 
udział w tego rodzaju inicjatywach

 liczba rodziców biorących udział 
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w zapobieganiu uzależnieniom, 
przemocy, agresji, radzenia sobie ze 
stresem

w tego rodzaju inicjatywach

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

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

liczba rodzin objętych monitoringiem

liczba osób korzystających z terapii 
w Punkcie Konsultacyjnym

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

Zespół Interdyscyplinarny, grupy 
robocze

liczba rodzin objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty” 

udzielanie rodzinom pomocy 
w zdobyciu nowych kwalifikacji 
zawodowych

liczba osób, z którymi podpisano 
kontrakt socjalny mający na celu 
reintegrację społeczno-zawodową

liczba zorganizowanych kursów 
zawodowych

liczba uczestników poszczególnych 
kursów zawodowych

podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników pomagających rodzinie (w 
szczególności pracownicy socjalni 
i asystenci rodziny) poprzez udział 
w szkoleniach, kursach, konferencjach, 
studiach podyplomowych itp

liczba szkoleń, w których 
uczestniczyli pracownicy 
świadczących usługi na rzecz rodzin

prowadzenie superwizji na rzecz 
pracowników pomagającym rodzinom, 
w tym w szczególności pracowników 
socjalnych i asystentów rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopiskach

liczba osób korzystających 
z superwizji

liczba godzin superwizji

Wyżej wymienione działania podejmowane będą w latach 2019-2021.

8. Planowane rezultaty realizacji Programu 

Zakłada się, że efektem realizacji Programu będzie:

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

·wzrost bezpieczeństwa bytowego rodziny;

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

·wzrost możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;

·wzrost profesjonalizmu osób niosących pomoc rodzinie;

·wzrost skuteczności podejmowanych działań pomocowych.

9. 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. Zebrane dane pozwolą na kontrolę postępu lub w razie 
potrzeby podjęcie działań korygujących. Obszarem monitorowania Programu będą wyznaczone zadania 
zgodnie z wyznaczonymi celami szczegółowymi.
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