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I. WPROWADZENIE 

Rodzina jest najmniejszą, najstarszą i najpowszechniejszą formą życia społecznego, 

tworzy naturalne środowisko wychowawcze, w którym zachodzą interakcje pomiędzy jej 

członkami. Jako naturalne środowisko życia dziecka ma ona największy  wpływ na jego rozwój 

w każdej sferze życia tj. emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej. Rodzina najsilniej 

oddziałuje na kształtowanie się osobowości młodego człowieka, na tworzenie się jego systemu 

wartości oraz wiary we własne możliwości. Ważne jest by funkcjonowała ona prawidłowo 

i wypełniała swoje wszystkie funkcje jak najlepiej. Współczesnym rodzinom coraz trudniej 

odnaleźć się w zmieniającej się w szybkim tempie rzeczywistości. Dotyka je zjawisko 

bezrobocia, ubóstwa, przemocy czy uzależnień. Towarzyszą im trudności w wypełnianiu 

bardzo istotnej funkcji a mianowicie funkcji opiekuńczo – wychowawczej, a to z kolei wpływa  

na prawidłowy rozwój dziecka. Aby móc rodzinę wzmocnić należy ją objąć wsparciem 

i podejmować wszelkie działania służące udzielaniu jej wszechstronnej pomocy.  

Działania profilaktyczne to nie tylko zapobieganie negatywnym stanom rzeczy, które 

mogą dopiero zaistnieć ale i tym, które już istnieją. Ważne jest upowszechnienie działań 

profilaktycznych, które ukierunkowane są i będą na wspieranie rodzin przejawiających 

trudności opiekuńczo - wychowawcze. Aby móc zrealizować te zadania konieczna jest ścisła 

współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami, podmiotami jak i wypracowanie 

sprawnego i efektywnego systemu działań, która będzie miała realny wpływ na poprawę 

sytuacji dziecka i rodziny. 

Niniejszy Program stanowi kontynuację Gminnych Programów Wspierania Rodzin 

realizowanych na terenie Miasta Jasła od 2012 roku. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na 

lata 2021-2023 jest stworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin. Działania 

podejmowane w ramach tego systemu powinny zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w jej 

efekcie wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny, lub w przypadku 

dziecka, które z uwagi na swoje dobro musiało okresowo zostać umieszczone poza rodziną, 

aby zapewniony był szybki do niej powrót. Profilaktyka, udzielanie wsparcia rodzinie zgodnie 

z ustawą realizowane będą przede wszystkim przez gminne instytucje i organizacje działające 

na rzecz dziecka i rodziny. Pomoc kierowana będzie głównie do rodzin niewydolnych 

wychowawczo, dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem. W efektywnym 

wspieraniu rodzin pomagać będą w szczególności asystenci rodziny, placówki wsparcia 

dziennego, jak również rodziny wspierające. Stworzenie nowych i udoskonalenie 

dotychczasowych elementów tego systemu umożliwi wszechstronne i profesjonalne, 

a w konsekwencji efektywne wspieranie rodziny w kryzysie.  
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Zapisy Programu są spójne z aktami ustawodawstwa krajowego i lokalnego, takimi jak: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 821), 

3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1329), 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1876), 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 218), 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. 2019 r. poz. 2277), 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050),  

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024. 

Program składa się z: 

- części diagnostycznej, 

- wykazu zasobów miasta działających w obszarze wspierania rodziny,  

- określenia adresatów Programu, 

- części strategicznej, w której określono cele i zadania do realizacji na lata 2021-2023 

wraz z harmonogramem, wskaźnikami i możliwymi źródłami finansowania, 

- określenia sposobu monitorowania i ewaluacji zadań wynikających z Programu, 

- podsumowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8B622BA1-EF27-46B9-B7BC-E2CCD24EE3A8. Podpisany Strona 4



4 

 

II. Diagnoza sytuacji dziecka i rodziny w Mieście Jaśle 

1. Zabezpieczenie sytuacji socjalno-bytowej rodzin z terenu Miasta 

Jasła 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje szereg zadań związanych 

z zapewnieniem rodzinom z dziećmi warunków socjalno-bytowych pozwalających na 

stworzenie odpowiedniego środowiska wychowawczego. Ośrodek wykonuje zadania w oparciu 

o ustawę o pomocy społecznej jak również wypłaca świadczenia w ramach tzw. systemu 

zabezpieczenia społecznego m.in. takie jak: świadczenia rodzinne, świadczenie Dobry Start, 

dodatki mieszkaniowe i energetyczne, pomoc materialna dla uczniów.  

W poniższej tabeli ujęto liczbę rodzin z dziećmi objętych świadczeniami z pomocy 

społecznej w latach 2017-2019.  

Tabela 1. Liczba rodzin z dziećmi objętych świadczeniami z pomocy społecznej w latach 

2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba rodzin z 

dziećmi na 

utrzymaniu ogółem, 

w tym 

500 433 400 

rodziny z 1 dzieckiem 224 191 178 

rodziny z 2 dzieci 166 139 131 

rodziny z 3 dzieci 79 78 68 

rodziny z 4 dzieci 

i więcej 
31 25 23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w 2019 roku świadczeniami z pomocy 

społecznej objętych było o 8,25% mniej rodzin z dziećmi w porównaniu do roku 2018 i o 25% 

mniej niż w 2017 roku. Główną przyczyną zmniejszenia się liczby rodzin z dziećmi objętych 

świadczeniami z pomocy społecznej jest poprawa ich sytuacji materialnej m.in. poprzez 

uzyskanie zatrudnienia przez jednego lub dwoje rodziców, uzyskanie prawa do świadczeń 

rodzinnych jak również świadczenia wychowawczego, zwiększenie dochodów powodujące, że 

rodzina nie kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej. 

Najliczniejszą grupę rodzin z dziećmi objętych świadczeniami z pomocy społecznej 

stanowiły w latach 2017-2019 rodziny z jednym dzieckiem.  
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Tabela 2. Liczba rodzin niepełnych objętych świadczeniami z pomocy społecznej 

w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie  2017 2018 2019 

Rodziny niepełne 

objęte świadczeniami 

z pomocy społecznej 

168 161 151 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Analizując dane zawarte w Tabelach 1 i 2 stwierdzić należy, że rodziny niepełne 

stanowią liczną grupę wśród rodzin z dziećmi objętych świadczeniami z pomocy społecznej, 

przykładowo w 2017 roku było to 33,6%, natomiast w 2019 roku już ponad 37%.  

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, których dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej objęte są pomocą ze 

strony Ośrodka m.in. w postaci zasiłku okresowego lub celowego.  

Tabela 3. Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą w postaci zasiłku okresowego 

w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie  2017 2018 2019 

Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą 

w postaci zasiłku okresowego ogółem, w tym:  
363 315 279 

rodziny z 1 dzieckiem 162 136 124 

rodziny z 2 dzieci 120 96 82 

rodziny z 3 dzieci 60 61 54 

rodziny z 4 dzieci i więcej 21 22 19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Jak wynika z powyższej tabeli w 2019 roku liczba rodzin z dziećmi pobierających ww. 

świadczenie zmniejszyła się o ponad 30% w porównaniu do roku 2017. Zgodnie z danymi 

rodziny z jednym dzieckiem stanowiły najliczniejszą grupę spośród ogółu wszystkich rodzin 

z dziećmi objętych pomocą Ośrodka w postaci zasiłku okresowego. 

Tabela 4. Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą w postaci zasiłku celowego w latach 

2017-2019 
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Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą w postaci zasiłku 

celowego ogółem, w tym: 
337 312 267 

rodziny z 1 dzieckiem 162 150 131 

rodziny z 2 dzieci 105 90 77 

rodziny z 3 dzieci 53 56 47 

rodziny z 4 dzieci i więcej  17 16 12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

W tabeli powyżej przedstawione zostały dane w zakresie liczby rodzin z dziećmi, 

którym w latach 2017-2019 przyznano pomoc w postaci zasiłków celowych.  

Tabela 5. Liczba rodzin z dziećmi, których członkiem rodziny była osoba pobierająca 

zasiłek stały w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba rodzin z dziećmi, których członkiem rodziny była osoba 

pobierająca zasiłek stały ogółem, w tym: 
33 28 23 

rodziny z 1 dzieckiem 22 20 16 

rodziny z 2 dzieci 6 2 4 

rodziny z 3 dzieci 4 6 3 

rodziny z 4 dzieci i więcej 1 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Jednym ze świadczeń pomocy społecznej przysługującym rodzinom, których członkiem 

jest osoba niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, których 

dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie 

o pomocy społecznej przysługuje pomoc w postaci zasiłku stałego. Z danych zawartych 

w powyższej tabeli wynika, że liczba rodzin z dziećmi, których członkiem była osoba 

z ustalonym prawem do zasiłku stałego systematycznie ulega zmniejszeniu. Przykładowo 

w 2019 roku odnotowano ponad 43% spadek ww. rodzin w stosunku do roku 2017. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 1 maja 2004 roku realizuje zadanie 

w postaci wypłaty świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych. Rodziny z dziećmi spełniające kryteria określone w ww. 

przepisach mogą m.in. otrzymać pomoc w postaci zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku 

rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego 

jak również z tytułu niepełnosprawności dziecka zasiłek pielęgnacyjny.  
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Z poniższej tabeli wynika, że liczba rodzin, którym przyznano zasiłki rodzinne wraz 

z dodatkami zmniejsza się. W 2019 roku liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne 

zmniejszyła się o blisko 9% w stosunku do roku 2017. Powyższe wynika m.in. ze zmniejszenia 

liczby osób uprawniających do ww. świadczenia w związku ze wzrostem dochodów osób 

uprawnionych do pobierania ww. świadczeń. Nieznacznie wzrosła natomiast liczba osób 

otrzymujących jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w latach 2018 i 2019 w 

porównaniu do 2017 roku. Z kolei liczba osób, którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny dla 

niepełnosprawnego dziecka w latach badanych spadła. W 2019 roku liczba ww. osób 

zmniejszyła się o blisko 14% w porównaniu do 2017 roku.  

Tabela 6. Liczba osób objętych świadczeniami, o których mowa w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba osób 

otrzymujących 

zasiłek rodzinny 

2378 2381 2192 

Liczba osób 

otrzymujących 

dodatki do zasiłku 

rodzinnego 

1926 1897 1749 

Liczba osób 

otrzymujących 

jednorazową 

zapomogę z tytułu 

urodzenia dziecka 

200 218 217 

Liczba osób 

otrzymujących 

świadczenie 

rodzicielskie 

150 157 144 

Liczba osób, 

którym przyznano 

zasiłek 

pielęgnacyjny dla 

niepełnosprawnego 

dziecka 

324 315 285 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Świadczenie alimentacyjne przysługuje rodzinom spełniającym kryterium dochodowe 

określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w sytuacji gdy egzekucja 

alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego 

przez sąd jest przez trzy miesiące bezskuteczna. Analizując dane zawarte w poniższej tabeli 

stwierdzić należy, że corocznie zmniejsza się liczba rodzin pobierających świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego. W 2019 roku było to o ponad 16 % mniej rodzin niż w 2017 roku. 

Powyższe wynika m.in. ze zmniejszenia liczby osób uprawniających do ww. świadczenia 

w związku ze wzrostem dochodów osób uprawnionych do pobierania ww. świadczeń. 
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Tabela 7. Liczba rodzin objętych świadczeniem alimentacyjnym wypłacanym na 

podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia 

z funduszu 

alimentacyjnego 

189 177 162 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Program „Rodzina 500+” został uruchomiony od 1 kwietnia 2016 roku. To rządowe 

wsparcie finansowe o charakterze świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, które do 

30 czerwca 2019 roku przysługiwało niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci 

do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto 

na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 

niepełnosprawnego) wsparcie było udzielane również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Podstawą prawną funkcjonowania Programu stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2019 r. poz. 2407), która określa warunki 

nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania 

tego świadczenia.  

Od lipca 2019 r. w związku z nowelizacją ww. ustawy świadczenie wychowawcze 

przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód uzyskiwany przez 

rodzinę. W związku z powyższym w 2019 roku znacznie bo o 44% zwiększyła się liczba rodzin 

pobierających ww. świadczenie w porównaniu do 2018 roku.  

Tabela 8. Liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym wypłacanym na 

podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu w latach 2017-

2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba rodzin 

pobierających 

świadczeniem 

wychowawczym 

2463 2366 3410 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 2018 roku wypłaca także świadczenie 

„Dobry start”. W 2019 roku nastąpił nieznaczny wzrost liczby osób, którym wypłacono 

ww. formę pomocy. 

Celem zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

finansowej ucznia Ośrodek realizuje świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów z terenu Miasta Jasła. Jak wynika z danych zawartych w poniższej tabeli w 2019 
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roku pomocą materialną dla uczniów objęto 337 uczniów czyli o 218 uczniów mniej niż w roku 

2017.  

Tabela 9. Liczba uczniów objętych świadczeniami realizowanymi w ramach ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba dzieci 

objętych 

stypendium szkolne 

555 460 337 

Liczba dzieci 

objętych zasiłkiem 

szkolnym 

8 4 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Z analizy dokumentacji będącej w posiadaniu Ośrodka wynika, że główną przyczyną 

zmniejszenia się liczby dzieci objętych pomocą materialną jest poprawa sytuacji finansowej ich 

rodzin powodująca, że dochód przekracza kryterium dochodowe uprawniające do ww. formy 

pomocy. 

Jednym ze świadczeń niepieniężnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle na rzecz wsparcia rodziny jest dożywianie dzieci. 

Dzięki realizowanemu w 2017 i 2018 Programowi „Pomoc państwa w zakresie dożywania” 

oraz w 2019 roku Programowi „Posiłek w szkole i w domu” dzieci i młodzież mogą korzystać 

z bezpłatnych posiłków w przedszkolach i szkołach.  

Tabela 10. Liczba uczniów w przedszkolach i szkołach, którym opłacono posiłki 

 w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba uczniów, którym 

opłacono posiłki 

w przedszkolach/szkołach 

565 489 441 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Analizując powyższe dane stwierdzić należy, że systematycznie zmniejsza się liczba 

uczniów, którym opłacono posiłki w przedszkolach i szkołach. W 2019 roku liczba uczniów 

objętych ww. formą pomocy była o 28 % mniejsza niż w roku 2017. Spadek liczby dzieci 

objętych pomocą w postaci posiłków związany jest ze zmniejszeniem liczby osób ubiegających 

się o pomoc w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” co świadczy o poprawie sytuacji 

materialnej rodzin z dziećmi.   

Celem wsparcia rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Jasła realizowany jest od 

kwietnia 2014 roku Program „Jasielska Karta Dużej Rodziny”. Zgodnie z Uchwałą Nr 

LVIII/564/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 kwietnia 2014 r. osoby posiadające Jasielską 

Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać ulgę, zwolnienie  z usług świadczonych przez miejskie 

jednostki organizacyjne i instytucje prowadzone przez Miasto Jasło i inne podmioty, które 
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przystąpiły do Programu. Rodziny wielodzietne mogą również korzystać z wsparcia w postaci 

Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W poniższej tabeli przestawiono liczbę wydanych 

Jasielskich i Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w latach 2017-2019.  

Tabela 11. Liczba  wydanych Jasielskich Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskich 

Karty Dużej Rodziny 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba wydanych 

Jasielskich Kart Dużej 

Rodziny 

470 665 471 

Liczba wydanych, 

Ogólnopolskich Kart 

Dużej Rodziny: 

w formie tradycyjnej 

w formie elektronicznej 

 

 

 

215 

0 

 

 

 

244 

255 

 

 

874 

421 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Z powyższych danych wynika, że najwięcej Jasielskich Kart Dużej Rodziny wydano 

w 2018 roku, natomiast  w latach  2017 i 2019 liczba wydanych Jasielskich Kart Dużej Rodziny 

utrzymywała się na podobnym poziomie. Liczba wydanych Ogólnopolskich Kart Dużej 

Rodziny w formie tradycyjnej w 2019 roku była znacznie wyższa niż w latach poprzednich. 

W 2019 roku nastąpił wzrost wydanych Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w formie 

elektronicznej o 65 % w porównaniu do roku 2018. Wzrost liczby wydanych Ogólnopolskich 

Kart Dużej Rodziny w 2019 roku związany jest z poszerzeniem kręgu osób uprawnionych do 

ww. formy wsparcia. 

2. Wsparcie rodzin z dziećmi na terenie Miasta Jasła w wieku do lat 3 

Najmłodsi mieszkańcy Miasta Jasła mogą zostać objęci opieką w żłobku lub klubie 

dziecięcym. Ta forma opieki umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na 

zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza wśród kobiet. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci od 20 

tygodnia życia do 3 lat, natomiast do klubu dziecięcego od pierwszego roku życia do 3 lat. 

Obecnie na terenie Miasta Jasła  funkcjonują 4 żłobki - placówki niepubliczne wpisane 

do publicznego rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta 

Jasła, tj.: 

- Żłobek „U Michalitek”, Jasło ul. Szkolna 9,                                      

- Żłobek „Kraina Słodziaków”, Jasło ul. K.K. Baczyńskiego 15/13,  

- Żłobek „Guziczek”, Jasło ul. Lwowska 49d/12,                                

- „Montessori Jasło” – Żłobek Chatka Puchatka, Jasło ul. Towarowa 29. 
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Tabela 12. Liczba miejsc w żłobkach wraz z liczbą dzieci uczęszczających do żłobka 

w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Liczba miejsc 

w żłobku/ klubie 

dziecięcym 

81 82 168 

średnia liczba 

dzieci 

uczęszczających do 

żłobka 

52 71 97 

w tym liczba dzieci  

z Miasta Jasła 
31 49 63 

w tym liczba dzieci 

poniżej roku życia 
3 3 3 

w tym liczba dzieci 

niepełnosprawnych 
0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Jaśle 

 

Zgodnie z rejestrem, wg stanu na 27.08.2020 r. żłobki łącznie dysponują 126 miejscami. 

Wg stanu na dzień 27.08.2020 r. do żłobków i klubu dziecięcego zapisanych było łącznie 

102 dzieci, w związku z czym żłobki dysponowały 24 wolnymi miejscami. 

Analizując dane przekazane przez podmioty prowadzące ww. placówki, ilość miejsc 

w żłobkach w latach 2017 - 2019 na terenie Jasła systematycznie się zwiększała. W 2017r. 

oferowano 81 miejsc, a w 2019r. oferowanych było już 168 miejsc, natomiast wg stanu na dzień 

27.08.2020 r. ze względu na likwidację klubu dziecięcego Klub Malucha Tulilandia liczba ta 

zmniejszyła się do 126 miejsc. Według danych zadeklarowanych przez podmioty prowadzące 

żłobki średnia liczba dzieci przebywających w żłobkach wzrosła prawie dwukrotnie – w 2017r. 

było to 52 dzieci, a w 2019 r. już 97 dzieci. Tendencję wzrostową wykazuje również ilość 

nowopowstających placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Z analizy zebranych 

danych wynika, że taka forma opieki nad dziećmi zyskuje na popularności. Analiza może być 

obarczona pewnym błędem w związku z tym, że do wspomnianych placówek na terenie Jasła 

uczęszczają także dzieci z okolicznych gmin (Jasło, Dębowiec i inne).  

Miasto Jasło wspiera ww. formę opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Miasta. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła żłobki otrzymują dotację na dzieci objęte opieką 

w żłobku w wysokości 150 zł miesięcznie na jedno dziecko w żłobku oraz 120 zł miesięcznie 

na jedno dziecko w klubie dziecięcym. W poniższej tabeli przedstawiono wysokość dotacji 

przeznaczanej przez Miasto Jasło w latach 2017- 2019 na dzieci objęte opieką w żłobku 

i w klubie dziecięcym.  
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Tabela 13. Kwota dotacji przekazana na dzieci objęte opieką w żłobku i w klubie 

dziecięcym w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Kwota dotacji 

przekazana na dzieci 

objęte opieką 

w żłobku i w klubie 

dziecięcym 

52 200 zł 96 000 zł 101 430 zł 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miasta w Jaśle 

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w 2019 roku Miasto 

przeznaczyło o 49 230 zł więcej środków na dzieci objęte opieką w żłobku i klubie dziecięcym 

niż w roku 2017. 

3. Analiza sytuacji dziecka i rodziny w oparciu o dane oświaty 

Rodzina i szkoła to dwie najważniejsze instytucje, które w dużej mierze odpowiedzialne 

są za wszechstronny rozwój dziecka oraz jego funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Wychowywanie dzieci jest jednym z największych życiowych wyzwań dla rodziców, lecz to 

także szkoła uczestniczy i wspomaga rodzinę w tym procesie.  

Dziecko, a później młody człowiek spędza na zajęciach szkolnych/przedszkolnych 

większość swojego dnia, a co za tym idzie zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie oraz 

gromadzi wzorce zachowań. To właśnie w szkole kształtują się moralne i społeczne postawy, 

nawyki normy i wartości.  

Rok szkolny 2017/2018 to rok, w którym rozpoczęto wdrażanie reformy oświatowej. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa  

stała się szkołą ośmioletnią. Co więcej, nie został już przeprowadzony nabór do klas 

gimnazjalnych – rozpoczęto likwidację gimnazjów. Od roku szkolnego 2017/2018 funkcjonuje 

11 przedszkoli miejskich i 9 szkół podstawowych.  

Dane z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle wskazują liczbę dzieci i młodzieży 

uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. 

Tabela 14. Liczba dzieci w przedszkolach i szkołach w latach 2017-2020 

Wyszczególnienie 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba uczniów 

w przedszkolach 
1 101 1 088 1 020 

Liczba uczniów 

w szkołach 
3 454 3 420 3 011 

Razem liczba 

uczniów w 

placówkach 

4 555 4 508 4 031 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 

Jasła 

Jak wynika z powyższych danych liczba dzieci w przedszkolach, a tym samym później 

uczniów w szkołach podstawowych, ma tendencję spadkową. W roku szkolnym 2018/2019 

w miejskich szkołach podstawowych uczyło się w sumie 3420 uczniów, a już w roku szkolnym 

2019/2020 jest ich o 409 mniej (w tym 394 uczniów z III klasy gimnazjum). Powyższe zjawisko 

spowodowane jest m.in. spadkiem liczby mieszkańców Miasta Jasła, w tym również w grupach 

wiekowych osób uczęszczających do szkół podstawowych. 

Na terenie Miasta Jasła obecnie funkcjonuje 7 przedszkoli niepublicznych 

prowadzonych przez osoby fizyczne. 

Tabela 15. Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w latach 2017-2020 

Przedszkole 

niepubliczne 
2017 2018 2019 

Prywatne 

Kubusiowe 

Przedszkole 

44 45 32 

Niepubliczne 

Przedszkole 

"U Michalitek" 

0 23 43 

Niepubliczne 

Przedszkole 

"Chatka 

Puchatka" 

77 83 73 

Niepubliczne 

Przedszkole "Mali 

Odkrywcy" 

8 14 29 

Niepubliczne 

Przedszkole 

"SMYK" 

60 62 62 

Niepubliczne 

Przedszkole 

„Kraina 

Słodziaków” 

0 0 15 

Bajkowe Prywatne 

Przedszkole 
159 161 130 

Społeczne 

Przedszkole w ZSS 

w Jaśle 

38 38 39 

RAZEM  386 426 423 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 

Jasła 

Jak wynika z powyższych danych zwiększa się liczba funkcjonujących przedszkoli 

niepublicznych, a co za tym idzie liczba dzieci uczęszczających do placówek prywatnych. 

W stosunku do roku 2017 w Mieście Jaśle powstały 2 nowe przedszkola a liczba dzieci do nich 
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uczęszczających wzrosła o prawie 10 %. Najwięcej dzieci uczęszczało do Bajkowego 

Prywatnego Przedszkola. 

Ponadto, na terenie Miasta funkcjonuje również Zespół Szkół Społecznych obejmujący 

przedszkole oraz szkołę podstawową – prowadzony przez Stowarzyszenie Edukacyjno-

Regionalne „Nasza Szkoła”. 

Jedną z form wsparcia rodziny jaką oferuje szkoła jest zapewnienie uczniom 

zorganizowanej opieki wychowawczej w formie zajęć świetlicowych. Jak wskazuje Tabela 16  

najwięcej uczniów z opieki świetlicowej skorzystało w roku szkolnym 2019/2020. Analizując 

dane oświatowe należy stwierdzić, że największy odsetek uczniów, który skorzystał z pomocy 

świetlicy szkolnej w stosunku do ogółu uczniów uczęszczających do szkół odnotowano w roku 

szkolnym 2019/2020 (31,18%). 

 

Tabela 16. Liczba dzieci objętych opieką świetlicy szkolnej w latach szkolnych 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

Wyszczególnienie 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba uczniów 

szkół objętych 

opieką świetlicy 

szkolnej 

892 842 939 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 

Jasła  

 

4. Wsparcie rodziny w Mieście Jaśle 

Zgodnie z zapisami m.in. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej gmina powinna zapewnić wsparcie w postaci pracy z rodziną oraz 

pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Podmiotem wskazanym jako właściwy do realizacji 

zadań w zakresie wspierania rodziny w formie organizacji pracy z rodziną oraz pomocy 

w opiece i wychowaniu dziecka został na podstawie Uchwały Nr XXIX/284/2012 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 27 sierpnia 2012 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. W 2020 

roku na podstawie Pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26.11.2019 r. zadania 

z zakresu wspierania rodziny, o których mowa w m.in. 10 ww. ustawy zostały zlecone 

organizacji pozarządowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

4.1. Formy pracy z rodziną 

Zgodnie z m.in. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej praca 

z rodziną prowadzona jest w szczególności w formie : 

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, 

2) terapii i mediacji, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, 

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, 

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń 

oraz zapobiegania izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami 

samopomocowymi”.  

Na terenie Miasta Jasła praca z rodziną prowadzona była w latach badanych  m.in. 

przez : 

a) Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin 

oraz osób doznających przemocy domowej. Punkt prowadzony jest w ramach 

„Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii”. W latach 2017-2019 liczba osób objętych wsparciem 

Punktu kształtowała się na podobnym poziomie, najwięcej bo 285 osób z pomocy 

Punktu skorzystało w 2019 roku. W ramach Punktu można uzyskać pomoc i wsparcie 

udzielane przez instruktorów terapii uzależnień, psychologa i specjalisty psychoterapii 

uzależnień. 

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. Ośrodek w latach 2017-2018 zadania 

określone w m.in. 10 realizował w ramach projektu współfinasowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kierunek – Rodzina”. W ramach projektu 

wsparciem objęto 122 rodziny, które skorzystały m.in.  z poradnictwa specjalistycznego 

w tym: prawnego, logopedycznego, dietetycznego, z zakresu psychologii dziecięcej, 

terapii rodzin, mediacji rodzinnych. W ramach Projektu rodziny z niepełnosprawnymi 

dziećmi mogły skorzystać z takich form wsparcia jak: sala doświadczenia świata, 

dogoterapia, warsztaty gospodarowania budżetem. Dla dzieci i młodzieży 

zorganizowano warsztaty technik efektywnego uczenia się oraz warsztaty taneczne jako 

alternatywną metodę spędzania czasu wolnego.  

Ponadto w ramach statutowej działalności Ośrodka w latach 2018 i 2019 

prowadzona była grupa wsparcia zrzeszająca rodziców przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze. W 2018 roku z wsparcia w ww. formie skorzystało 

5 rodziców natomiast w 2019 roku w spotkaniach grupy uczestniczyło 7 osób. 

 

c) Organizacje pozarządowe  

Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych 

Konwentualnych. W ramach prowadzonej Poradni Rodzinnej poradnictwa 

specjalistycznego udzielali prawnik, psycholog, terapeuta, pedagog, specjalista 

m.in. uzależnień. 

Stowarzyszenie „ Twój Potencjał”. W ramach posiadanych zasobów własnych 

Stowarzyszenie w latach badanych prowadziło indywidualne poradnictwo 

psychologiczne. 

W 2020 roku pracę z rodziną, o której mowa w m.in. 10 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert 
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prowadzi Stowarzyszenie „Twój potencjał”. W ramach zadania realizowane są takie 

formy jak: poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, dietetyczne, logopedyczne, 

terapia indywidualna, usługi specjalistyczne, poradnictwo prawne.  

d) Ośrodek Psychoterapii. Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych, pijących ryzykownie/szkodliwie, DDA, dzieci przejawiających 

trudności emocjonalne oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Ośrodek prowadzi 

także nieodpłatną psychoterapię grupową, indywidualną, konsultacje psychologiczne, 

psychiatryczne, mediacje rodzinne, terapię rodzinną, porady prawnika, pracownika 

socjalnego. W ramach Ośrodka funkcjonują: 

- Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 

- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 

- Środowiskowy Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci 

i Młodzieży. 

e) Placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło w latach 2017-

2019 organizowały wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego 

realizowały działania profilaktyczne m.in. poprzez wdrażanie projektów i programów 

skierowanych do dzieci i ich rodziców. Na szczególną uwagę zasługują działania  

o charakterze międzypokoleniowym prowadzone w placówkach oświatowych. 

 

f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. W latach badanych Poradnia świadczyła 

bezpłatną pomoc w postaci: terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, 

zaburzeń emocjonalnych dziecka oraz terapię rodziny. 

 

4.2. Pomoc w opiece i wychowaniu  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej szczególnie kładzie nacisk na 

działania profilaktyczne, pomagające rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu 

i wychowywaniu dzieci, przeciwdziałające powstawaniu problemów lub pozwalające je 

rozwiązywać we wczesnym okresie ich pojawiania się. Podstawowym narzędziem działania na 

rzecz dziecka jest pomoc w opiece i wychowaniu.  

Zgodnie z m.in. 18 ww. ustawy w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte 

opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Placówki wsparcia dziennego mają na 

celu wspomaganie wychowawczej roli rodzin w integralnym rozwoju dziecka, 

przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zaniedbanych 

wychowawczo. Placówka wsparcia dziennego zgodnie z m.in. 24 ww. ustawy może być 

prowadzona w formie: opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej realizowanej przez 

wychowawcę. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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W Jaśle funkcjonuje 5 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w m.in. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj.: 

a) Placówki prowadzone w formie opiekuńczej: 

Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” prowadzony przez Parafialny 

Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM, 

Świetlica „Promyki” prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejski Jasło,  

Franciszkańska Świetlica „Radosna Przystań” prowadzona przez Klasztor pw. Św. 

Antoniego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) Jasło,  

Świetlica Romska w Jaśle prowadzona przez Stowarzyszenie Romów w Jaśle  Bahtałe 

– Roma; 

b) Placówki prowadzone w formie podwórkowej: 

Placówki wsparcia dziennego „Cichociemni”, „Golesz”, „Lisy” prowadzone przez 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka. 

Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dziecku: 

opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe 

oraz rozwój zainteresowań. Placówki w formie podwórkowej realizują działania animacyjne 

i socjoterapeutyczne.  

W poniżej tabeli przedstawiono kwoty dotacji przekazanych przez Miasto Jasło w latach 

badanych placówkom wsparcia dziennego na ich funkcjonowanie w ramach otwartych 

konkursów ofert.  

Tabela 17. Kwoty dotacji przekazanych przez Miasto Jasło na funkcjonowanie placówek 

wsparcia dziennego w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 

2017 2018 2019 

Kwota przyznanej 

dotacji 

Kwota przyznanej 

dotacji 

Kwota przyznanej 

dotacji 

„Arka Młodych” 70 000 71 000 75 000 

„Radosna 

Przystań” 
25 000 26 000 28 000 

„Promyki” 67 000 62 000 62 000 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Miasta w Jaśle 

Ww. środki zostały przyznane placówkom wsparcia dziennego w 2017 roku w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 

oraz z zakresu wspierania rodziny jak również w ramach zadania publicznego pn. Wspieranie 

prowadzenia świetlic oraz placówek wsparcia dziennego, świadczących pomoc dzieciom 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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z rodzin zagrożonych problemem uzależnień oraz przemocą na terenie Miasta Jasła. Natomiast 

w latach 2018 i 2019 dotacja została przyznana wyłącznie w ramach otwartego konkursu na 

realizację zadania publicznego pn. „ Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki 

wsparcia dziennego, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym” w ramach 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. Nadmienić należy, że w latach 2017-2019 do pracy 

w placówkach wsparcia dziennego „Arka Młodych” oraz „Radosna Przystań” oddelegowani 

byli pracownicy zatrudnieni  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.  

Placówka wsparcia dziennego Świetlica Romska finansowana jest ze środków MSWiA 

w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej. 

Placówki prowadzone w formie podwórkowej w latach 2018-2019 tj. „Cichociemni”, 

„Golesz”, „Lisy” finansowane były ze środków funduszu europejskiego. 

 

Tabela 18. Liczba dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego, liczba 

miejsc w placówkach wsparcia dziennego w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

„Arka Młodych” 

Liczba miejsc 

w placówce 
50 50 50 

Liczba dzieci 

uczęszczających do 

placówki w tym 

55 

 

40 

 

37 

 

Liczba dzieci z rodzin 

objętych świadczeniami 

pomocy społecznej 

30 27 24 

„Promyki” 

Liczba miejsc 

w placówce 
40 40 40 

Liczba dzieci 

uczęszczających do 

placówki w tym  

30 32 34 

Liczba dzieci z rodzin 

objętych świadczeniami 

pomocy społecznej 

22 14 11 

„Radosna Przystań” 

Liczba miejsc 

w placówce 
40 40 35 

Liczba dzieci 

uczęszczających do 

placówki w tym  

69 75 48 
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Liczba dzieci z rodzin 

objętych świadczeniami 

pomocy społecznej 

18 13 14 

„Świetlica Romska” 

Liczba miejsc 

w placówce 
45 45 45 

Liczba dzieci 

uczęszczających do 

placówki w tym  

45 45 42 

Liczba dzieci z rodzin 

objętych świadczeniami 

pomocy społecznej 

b/d b/d b/d 

Placówki ZHP 

Liczba miejsc 

w placówce 
- 45 45 

Liczba dzieci 

uczęszczających do 

placówki w tym  

- 

„Golesz” – 15, 

„Cichociemni”-15 

„Lisy”-15 

„Golesz” – 15, 

„Cichociemni”-15 

„Lisy”-15 

Liczba dzieci z rodzin 

objętych świadczeniami 

pomocy społecznej 

b/d b/d b/d 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez placówki 

wsparcia dziennego oraz danych pozyskanych od pracowników socjalnych 

Jak wynika z powyższych danych do placówki wsparcia dziennego „Arka Młodych” od 

2018 roku uczęszcza mniej dzieci niż liczba miejsc jakimi dysponuje placówka. 

Z przedstawionych danych wynika, że spośród ogólnej liczby dzieci uczęszczających do 

placówki odpowiednio 54,54 %, 67,50%, 64,86 % w latach badanych stanowiły dzieci z rodzin 

objętych świadczeniami pomocy społecznej. 

Placówka wsparcia dziennego „Promyki” dysponuje 40 miejscami , corocznie zwiększa 

się liczba dzieci uczęszczających do placówki. Zmniejsza się natomiast liczba dzieci 

uczęszczających do placówki z rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej. Najwięcej 

bo aż 73% wychowanków placówki w 2017 roku były to dzieci z rodzin objętych 

świadczeniami pomocy społecznej.  

Analizując dane dotyczące placówki wsparcia dziennego „Radosna Przystań” 

stwierdzić należy, że w latach badanych liczba dzieci uczęszczających na zajęcia prowadzone 

w placówce była znacznie większa od miejsc jakimi dysponuje placówka. W 2019 roku 

w zajęciach placówki udział brało o 27 dzieci mniej niż w 2018 roku. Najwięcej dzieci z rodzin 

objętych świadczeniami pomocy społecznej uczęszczało w 2019 roku było to 29,16 % ogółu 

wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. 
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4.2.1.  Zjawiska patologiczne wśród dzieci uczęszczających do placówek 

wsparcia dziennego  

Na podstawie danych przekazanych przez placówki wsparcia dziennego na potrzeby 

sporządzenia Raportu o patologiach za 2019 rok w poniższych tabelach przedstawiono  

najczęstsze zjawiska patologiczne występujące w rodzinach dzieci uczestniczących na zajęcia 

organizowane przez placówki wsparcia dziennego.  
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Tabela 19. Liczba dzieci z rodzin, w których występuje zjawisko patologii w 2017 r. 

NAZWA 

PLACÓWKI 

LICZBA DZIECI Z RODZIN W KTÓRYCH WYSTĘPUJE ZJAWISKO PATOLOGII – 2017 r. 

(w przypadku zbiegu kilku zjawisk patologicznych w rodzinie -  dzieci ujęto wielokrotnie) 
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Placówka Wsparcia 

Dziennego „Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

i Szkole – ARKA 

MŁODYCH” 

ul. Krasińskiego 4 

0 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 

Świetlica Romska 

ul. Floriańska 8a 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Franciszkańska 

Świetlica „Radosna 

Przystań” 

ul. Szopena 1 

3 0 0 9 4 0 0 1 11 11 8 4 

Świetlica „Promyki” 

ul. Baczyńskiego 

15/25 

1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 5 

Ogółem 4 0 0 10 15 0 0 1 24 11 9 9 

Źródło: Informacje  zawarte w pismach Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole ,,Arka Młodych”, Stowarzyszenia Romów w Jaśle „BAHTAŁE – ROMA” – Świetlica Romska, Franciszkańskiej 

Świetlicy „Radosna Przystań”, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Świetlica „Promyki”.  
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Tabela 20 Liczba dzieci z rodzin, w których występuje zjawisko patologii w 2018 r. 

NAZWA PLACÓWKI 

LICZBA DZIECI Z RODZIN W KTÓRYCH WYSTĘPUJE ZJAWISKO PATOLOGII – 2018 r. 

(w przypadku zbiegu kilku zjawisk patologicznych w rodzinie -  dzieci ujęto wielokrotnie) 
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Placówka Wsparcia 

Dziennego „Ośrodek 

Pomocy Rodzinie i Szkole 

– ARKA MŁODYCH” 

ul. Krasińskiego 4 

0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 

Świetlica Romska 

ul. Floriańska 8a 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Franciszkańska Świetlica 

„Radosna Przystań” 

ul. Szopena 1 

3 0 0 1 0 0 0 0 4 2 9 10 

Świetlica „Promyki” ul. 

Baczyńskiego 15/25 
6 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 2 

Ogółem 9 0 0 2 5 0 0 0 11 2 12 12 

Źródło: Informacje  zawarte w pismach Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole ,,Arka Młodych”, Stowarzyszenia Romów w Jaśle „BAHTAŁE – ROMA” Świetlica Romska, Franciszkańskiej 

Świetlicy „Radosna Przystań”, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Świetlica „Promyki” 
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Tabela 21 Liczba dzieci z rodzin, w których występuje zjawisko patologii w 2019 r. 

 

NAZWA PLACÓWKI 

LICZBA DZIECI Z RODZIN W KTÓRYCH WYSTĘPUJE ZJAWISKO PATOLOGII – 2019r. 

(w przypadku zbiegu kilku zjawisk patologicznych w rodzinie -  dzieci ujęto wielokrotnie) 
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Placówka Wsparcia 

Dziennego „Ośrodek 

Pomocy Rodzinie i Szkole 

– ARKA MŁODYCH” 

ul. Krasińskiego 4 

0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 

Świetlica Romska 

ul. Floriańska 8a 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Franciszkańska Świetlica 

„Radosna Przystań” 

ul. Szopena 1 

6 0 0 3 3 0 1 1 5 7 11 8 

Świetlica „Promyki” 

ul. Baczyńskiego 15/25 
6 0 0 1 3 0 0 0 2 0 3 3 

Ogółem 12 0 0 4 9 0 1 1 11 7 14 11 

Źródło: Informacje  zawarte w pismach Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole ,,Arka Młodych”, Stowarzyszenia Romów w Jaśle „BAHTAŁE – ROMA” Świetlica Romska, Franciszkańskiej 

Świetlicy „Radosna Przystań”, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Świetlica „Promyki” 
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Z Tabel 19,20,21 wynika, że najczęstszymi zjawiskami patologicznymi w rodzinach dzieci 

uczestniczących do placówek wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym w latach badanych 

były sieroctwo emigracyjne, alkoholizm w rodzinie, problemy opiekuńczo – wychowawcze, w tym 

absencja szkolna, wybryki chuligańskie, uzależnienia od komputera, tv, gier i internetu, przemoc 

i zachowania agresywne nieletnich wobec rówieśników, zaniedbywanie przez rodziców, przemoc 

w rodzinie wobec nieletnich.  

W 2019 roku nastąpił wzrost w porównaniu do roku 2018 roku liczby dzieci z rodzin, 

w których występują takie problemy jak: alkoholizm,  przemoc w rodzinie wobec nieletnich, 

przemoc i zachowania agresywne nieletnich wobec rówieśników, zaniedbywanie przez rodziców 

oraz sieroctwo tzw. Emigracyjne i wynikający z niego brak właściwej opieki.  

 Z analizy pracowników socjalnych wynika, że dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej uczęszczające do placówek wywodzą się z rodzin niepełnych, 

zrekonstruowanych, wieloproblemowych. Na podstawie posiadanych przez Ośrodek danych 

stwierdzić należy, że niewielki % dzieci korzystających z pomocy placówek wsparcia dziennego 

uczęszczało na zajęcia prowadzone przez placówki zarówno przed umieszczeniem ich w pieczy 

zastępczej jak i w trakcie ich pobytu w pieczy i po jej opuszczeniu.  
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4.3. Charakterystyka placówek wsparcia dziennego 

 

Tabela 22. Charakterystyka placówek wsparcia dziennego 

Wyszczególnienie 

(nazwa, adres, dane 

podmiotu prowadzącego, 

dane kontaktowe) 

Dni  

i godziny pracy 

placówki 

Przedział 

wiekowy 

dzieci 

Zasady rekrutacji – 

procedura 

kwalifikowania (czy 

jest ?)  

- opis 

Diagnozowanie dzieci 

wraz  

z planem pracy  

z rodziną 

 i z dzieckiem – opis 

Średnia 

dzienna liczba 

dzieci 

uczestniczących 

w zajęciach 

Kadra placówki 

Zaplecze lokalowe 

(metraż, 

pomieszczenia, 

wyposażenie) 

Źródła 

finansowania 

placówki 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie i Szkole  

 „Arka Młodych” 

organ prowadzący: 

Parafialny Oddział Akcji 

Katolickiej Parafii  św. 

Stanisława BM  

w Jaśle 

ul. Krasińskiego 4 

tel. 663154345 – prezes 

POAK 

Od poniedziałku   
do czwartku  w 

godz. 12.00-

18.00 ; w piątek  
w godz.  

9.00- 15.00. W 

czasie ferii 
zimowych 

 i wakacji  

9.00-14.00. Ze 
względu na 

sytuację 

epidemiologiczną 
godziny pracy 

placówki mogą 

zostać 

zmienione. 

 

6 – 16 lat 

1.Uczestnictwo 

dzieci w zajęciach 
placówki jest 

dobrowolne. 

2. .Dzieci są 
przyjmowane do 

placówki na 

podstawie  
zgłoszenia przez 

rodzica. 

Procedura przyjęcia: 
-wizyta rodzica z 

dzieckiem w 

placówce. 
-rozmowa 

informacyjna 

wychowawcy 
 z  rodzicem 

 i dzieckiem. 

-wypełnienie przez 
rodzica 

dokumentacji: 

a)oświadczenia 
Rodziców o 

wyrażeniu zgody na 

uczestnictwo dziecka 
w zajęciach 

b) karta wychowanka 

c) upoważnienie do 
odbioru dziecka  

( w sytuacji dzieci 

przedszkolnych  
i z edukacji 

wczesnoszkolnej); 

d) klauzula RODO 

1.Karta Wychowanka – 
dotyczy wstępnej 

diagnozy rodziny i 

wychowanka 
 w obszarach: 

a) sytuacja socjalno -

bytowa rodziny, 
b) sytuacja zdrowotna 

dziecka; 

c) szczególne potrzeby 
dziecka związane z 

nauką oraz 

uzdolnieniami, 
zainteresowaniami; 

d)inne informacje 

rodzica dotyczące 
dziecka, ważne ze 

względu na optymalne 

sprawowanie opieki 
wychowawczej 

 i prowadzenie pracy 

 z dzieckiem. 
2.Arkusz 

Indywidualnych Potrzeb 

Dziecka dotyczy oceny: 

a)czynników 

wewnętrznych – 

wskaźników 
pożądanego lub 

niewłaściwego 

funkcjonowania dziecka 
w obszarze: motywacji 

do nauki, kontroli 

emocjonalnej radzenia 
sobie w sytuacjach 

trudnych, 

12 
2 wychowawców, 

Psycholog – 12 godz. 

Miesięcznie 

6 pomieszczeń o pow. 

Użytkowej 300 m kw. -  
(sala świetlicowa wraz z 

aneksem kuchennym 

wyposażona w 
stanowisko 

komputerowe, sprzęt 

audio, pomocny do 
zajęć edukacyjnych, 

sala do odrabiania 

lekcji, sala sportowa, 
sala konferencyjna , sala 

komputerowa, toalety 

 

Dotacja Miasta 

Jasła, środki 

Parafii Św. 
Stanisława BM 
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zainteresowań, 
procesów poznawczych; 

b) czynników 

zewnętrznych- 
wskaźników 

pozytywnych i 

niepożądanych w 
środowisku rodzinnym, 

rówieśniczym , 

szkolnym; 
c) dynamiki działań 

dziecka: charakter 

funkcjonowania dziecka 
w środowisku 

rodzinnym, 
rówieśniczym, 

szkolnym; 

zaangażowanie 
procesów emocjonalno 

– motywacyjnych. 

3.Karta Informacyjna 
Wychowanka- dotyczy 

informacji w obszarze: 

kultury osobistej; 
funkcjonowania 

emocjonalno-

społecznego; relacji 
interpersonalnych;  

trudności,  

niepowodzenia,  
przejawów 

niedostosowania 

społecznego; nauki 
szkolnej, relacji z 

rodziną, stanu zdrowia, 

znaczących wydarzeń w 
życiu dziecka. 

4.Indywidualny plan 

pracy z dzieckiem 
obejmuje obszary: 

stymulowanie rozwoju 

osobowego, 
funkcjonowanie 

społeczne,  

funkcjonowanie  
w rodzinie. 

5.Plan pracy z rodziną: 

stymulacja w zakresie 
pełnienia funkcji 
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opiekuńczo-
wychowawczych. 

 

Placówka Wsparcia 

Dziennego Świetlica 

„Promyki”, 

Adres:  ul. Baczyńskiego 

15/25 
38-200 Jasło 

Dane kontaktowe: 

Tel: 726178782 
promykijaslo@wp.pl 
 

organ prowadzący: 
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej 

Stowarzyszenie 

Charytatywne Zarząd 

Miejski Kościuszki 45 

38-200 Jasło 

 

W trakcie  roku 

szkolnego od 
poniedziałku do 

piątku w godz. 

12:00-16:00. 
W okresie. 

Wakacje, ferie 

w godz. 
10:00-14:00 

6-16 lat 

Na świetlicę mogą 
zapisać się dzieci, 

które spełniają 

kryteria wiekowe, 
zameldowane 

na terenie miasta 

Jasła 

Celem jest wspieranie 
wychowawczej roli 

rodziny w integralnym 

rozwoju dziecka oraz 
kształtowanie 

prawidłowych relacji 

dziecka 
z jego rodzina 

i środowiskiem. PWD 

poprzez pracę 
pedagogów 

tworzą warunki 

do prawidłowego 
rozwoju. 

W przypadku 

powtarzającego się 
niewłaściwego 

zachowania 

wychowanków 
wychowawcy podejmują 

współpracę 

z rodzicami mającą na 

celu poprawę 

zachowania dzieci. 

Zapewniamy zajęcia z 
psychologiem 

i dietetykiem. 

 

30 
(W związku z 

wystąpieniem 

COVID- 19 
liczba dzieci 

przebywających 

w tym samym 
czasie na 

świetlicy jest 

ograniczona) 

2 wychowawców w 

tym 

jeden z 
wykonywaniem 

funkcji kierownika 

placówki 
 

 

sala ogólna, toaleta: 
składzik gospodarczy, 

pomieszczenie 

administracyjne. Łączna 
powierzchnia 43,6 

m.kw. 

 

Dotacja Miasta 

Jasła 

Franciszkańska Świetlica 

 „Radosna Przystań”; 

ul. Szopena 1, 

38-200 Jasło 

mail: 

radosna.przystan@onet.pl 

; 

organ prowadzący: 

Klasztor św. Antoniego 

Padewskiego Zakonu 

Braci Mniejszych 

Konwentualnych 

(Franciszkanie), 

tel. 134463491, 

jaslo@franciszkanie.pl 

 

od poniedziałku 

do piątku,  
w godz. 14:00-

18:00 

6-15 lat  

 (w 
wyjątkowych 

przypadkach 

do 18 roku 
życia) 

 

Dzieci przyjmowane 

są na wniosek 

rodziców bądź 
opiekunów prawnych  

w miarę wolnych 

miejsc w placówce, 
przeprowadzana jest 

rozmowa z 

rodzicem/opiekunem, 
zainteresowanym 

zapisem dziecka do 

placówki. Jeśli jest  
brak wolnych miejsc- 

czekają na liście 

rezerwowej. W 
pierwszej kolejności 

przyjmowane są 

dzieci z rodzin 

Diagnozowanie dzieci  

opiera się przede 

wszystkim na 
obserwacji dziecka oraz 

kontakcie z jego 

rodzicami/opiekunami. 
Plan pracy z dzieckiem i 

jego rodziną jest 

ustalany na bieżąco 
z rodzicami/opiekunami 

w oparciu o 

zdiagnozowanie 
problemów i podjęcie 

działań zmierzających 

do ich rozwiązania oraz 
wzmocnienia 

pozytywnych postaw 

u dziecka. Obserwacja 

11 (ze względu 

na epidemię 

liczba dzieci 
uczęszczających 

na placówkę jest 

ograniczona) 

2 wychowawców – 

zatrudnionych 

w wymiarze ½ etatu 
umowy o pracę;. 

1 pedagog-terapeuta– 

zatrudniony do 
prowadzenia zajęć 

integracyjnych, 

profilaktycznych 
2 wolontariuszy- 

udzielających 

korepetycji z j. 
polskiego, j. 

angielskiego, 

matematyki 
3 wolontariuszy – 

osoby z 

doświadczeniem 

Sala  – 50 m kw., 
szatnia, toaleta, dostęp 

do kuchni; 

w Sali:  aneks kuchenny 
- 

Środki własne 
Klasztoru Św. 

Antoniego 

Padewskiego 
Zakonu Braci 

Mniejszych 

Konwentualnych 
(Franciszkanie), 

 

- dotacja  Miasta 
Jasła 
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dysfunkcyjnych, z 
problemami 

wychowawczymi, z 

trudnościami w 
nauce. 

i podjęcie działań 
wychowawczych jest 

konsultowane w kadrze 

placówki. 

w pracy z dziećmi do 
prowadzenia zajęć: 

plastycznych, 

profilaktycznych, 
animacji czasu 

wolnego 

Świetlica Romska 

organ prowadzący: 

Stowarzyszenie Romów 

Bahtałe-Roma 

ul. Kościuszki 53/22, 38-

200 Jasło 

Tel. 889 830 846 

poniedziałek i 

piątek  

w godz. 12.00-
15.00 

pozostałe dni 

12.00-18.00 

3 – 18 lat Nie dotyczy Nie dotyczy 12-15 

Kierownik świetlicy, 
dwóch nauczycieli 

specjalistów oraz 

dwóch asystentów 

edukacji romskiej 

Około 100 m kw., aneks 
kuchenny, sala do pracy                         

z dziećmi,  sala do 

pracy indywidualnej, 
pomieszczenie 

służbowe, dwie toalety, 

pomieszczenie 
gospodarcze 

Program na rzecz 

społeczności 
romskiej 

prowadzony                

i finansowany ze 

środków 

MSWiA. 

Świetlica „Lisy” , Zespół 

Szkół Miejskich Nr 3 w 

Jaśle ul. Szkolna 38, 38 – 

200 Jasło 

 

Świetlica „Cichociemni”, 

Szkoła Podstawowa nr 4  

w Jaśle ul. Wincentego 

Pola 9, 38 – 200 Jasło 

 

Świetlica „Golesz”, Zespół 

Szkół Miejskich nr 6, ul. 

Lwowska 36, 38 – 200 

Jasło 

 

Organ prowadzący: 

ZHP Chorągiew 

Podkarpacka 

Piątek od 15.30 -  
17.30 

 

 
 

 

Piątek 16.00 – 
18.00 

 

 

 

 

 
 

Piątek 17.00 – 

19.00 

 
10 – 18 lat 

 

 
 

 

 
10 – 18 lat 

 

 

 

 

 
 

 

16 – 19 lat 

Ankieta dla 
rodziców, wywiad. 

 

 
 

 

Ankieta dla 
rodziców, wywiad. 

 

 

 

 

 
 

Ankieta dla 

rodziców, wywiad. 

 

15 
 

 

 
 

 

 
15 

 

 

 

 

 
 

 

15 

Instruktorzy Hufca 

Jasło 
 

 

 
 

Instruktorzy Hufca 

Jasło 
 

 

 
 

 

Instruktorzy Hufca 
Jasło 

 

Fundusz 

europejski 

 
 

 

 
 

Fundusz 

europejski. 
 

 

 
 

 

 
Fundusz 

europejski. 
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Mając na uwadze dane zwarte w powyższej tabeli stwierdzić należy, że placówki 

wsparcia dziennego zapewniają wsparcie przede wszystkim dzieciom w wieku od 6 do 15/16 

roku życia. Dzieci w wieku 17-18 lat mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 

w Świetlicy Romskiej, placówkach o charakterze pracy podwórkowej prowadzonych przez 

ZHP oraz w wyjątkowych sytuacjach w zajęciach prowadzonych w Radosnej Przystani.  

Analizując zasady rekrutacji należałoby rozważyć opracowanie i wdrożenie procedur 

kwalifikowania dzieci uczęszczających do placówek. W pierwszej kolejności do placówki 

powinny uczęszczać dzieci skierowane przez podmioty podejmujące działania na rzecz dziecka 

i rodziny. Z przedstawionych danych wynika, że proces diagnozowania dzieci wraz 

z tworzeniem planu pracy z rodziną i z dzieckiem najbardziej szczegółowo i w oparciu 

o dokumenty diagnostyczne prowadzony jest w placówce wsparcia dziennego „Arka 

Młodych”. 

 

4.4. Rodziny wspierające 

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Zgodnie z m.in. 29 

ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina wspierająca, przy 

współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece 

i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego jak również kształtowaniu 

i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Zgodnie z danymi Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jaśle w latach 2017 i 2018 w ramach projektu współfinasowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kierunek rodzina” zawarte zostały umowy 

z 3 rodzinami wspierającymi, natomiast w 2019 roku ze względu na brak zgłoszeń nie 

ustanowiono żadnej rodziny wspierającej.  

5. Asystentura rodzinna 

Asystent rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

jest osobą, która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką 

i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent rodziny ułatwia rodzinom wypełnianie ról 

społecznych, w celu doprowadzenia do osiągnięcia fundamentalnej stabilizacji życiowej. Stara 

się nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych lub rodzinach zastępczych. W przypadku, gdy dzieci znajdują się w pieczy 

zastępczej, rolą asystenta jest podjęcie działań na rzecz ich jak najszybszego powrotu do 

rodziny.  

 

 

 

 

Tabela 23. Asystentura rodzinna w MOPS w Jaśle w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 
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Liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta rodziny 
59 38 28 

w tym : Liczba rodzin 

wielodzietnych objętych 

wsparciem asystenta rodziny 

17 17 14 

Liczba dzieci w rodzinach 

objętych wsparciem asystenta 

rodziny 

133 93 64 

Liczba rodzin objętych 

asystenturą rodziny na 

podstawie postanowienia Sądu 

3 2 3 

Źródło: sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 

z lat 2017 – 2019 oraz opracowanie własne 

W 2017 roku liczba rodzin objętych wsparciem asystenta była ponad dwukrotnie 

większa niż w 2019 roku. Podobnie kształtowała się liczba dzieci pozostających pod opieką 

asystenta rodziny gdzie w porównaniu do 2017 roku w latach 2018 i 2019 była mniejsza 

odpowiednio o 43 % i 107, 8 %.Pomimo znacznego spadku liczby rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny liczba rodzin wielodzietnych wspieranych przez asystenta utrzymuje się na 

podobnym poziomie. W 2019 roku rodziny wielodzietne stanowiły połowę rodzin objętych 

pomocą asystenta rodziny. 

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić należy, że corocznie zmniejsza 

się liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, świadczyć to może o skuteczności 

działań prowadzonych przez asystentów rodziny, rozbudowanym systemie wsparcia, 

możliwości korzystania z warsztatów i szkoleń podnoszących świadomość postaw 

rodzicielskich, dostępie do instytucji, które świadczą pomoc rodzinie i dziecku z problemami. 

Zdecydowana większość rodzin objętych w latach ubiegłych asystenturą rodziny jest nadal 

beneficjentami pomocy społecznej i pracownicy socjalni są w posiadaniu aktualnej wiedzy na 

temat ich funkcjonowania.  

 Nadmienić należy, że w latach 2017 i 2018 zadanie realizowane było m.in. w ramach 

projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kierunek 

– Rodzina”. 

 

 

 

 

 

Tabela 24. Struktura rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 

Liczba rodzin 

2017 2018 2019 

Rodzina pełna 24 15 14 
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Rodzina niepełna 29 16 10 

Rodzina 

zrekonstruowana 
6 7 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Jaśle 

Zgodnie z przedstawionymi danymi największą grupę rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny w latach badanych stanowiły rodziny niepełne.  

W poniższej tabeli przedstawiono problemy występujące w rodzinach objętych 

wsparciem asystenta rodziny w latach 2017-2019.  

Tabela 25. Problemy rodzin objętych wsparciem asystenta rodzin w latach 2017-2019 

Problem rodziny 
Liczba rodzin 

2017 2018 2019 

Problemy w załatwianiu spraw 

urzędowych 
3 2 5 

Samotne macierzyństwo 6 3 10 

Problemy mieszkaniowe 4 3 13 

Bezrobocie 28 30 22 

Problemy zdrowotne  w rodzinie 20 14 12 

Problemy alkoholowe 13 8 10 

Problemy finansowe 30 23 13 

Problemy z racjonalnym 

gospodarowaniem budżetem 

domowym 

8 8 11 

Problemy z prawidłowym 

prowadzeniem gospodarstwa 

domowego 

7 10 15 

Problemy z prowadzeniem zdrowego 

stylu życia 
4 5 13 

Problemy z systematyczną kontrolą 

lekarską 
1 3 7 

Problemy z utrzymaniem 

prawidłowej komunikacji między 

członkami  rodziny 

7 5 15 

Problemy z organizacją czasu 

wolnego 
5 2 12 

Problemy opiekuńczo – 

wychowawcze 
35 26 18 

Problemy z podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych 
8 2 14 
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Problemy z podjęciem terapii 3 3 6 

Problemy w nawiązywaniu stałego 

kontaktu ze szkołą 
4 3 9 

Problemy z prawidłową relacją 

międzysąsiedzką 
2 2 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od asystentów rodziny 

zatrudnionych w MOPS w Jaśle 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że do najczęstszych problemów występujących 

w rodzinach objętych wsparciem asystentów rodziny można zaliczyć problemy opiekuńczo – 

wychowawcze, problemy finansowe, bezrobocie, alkoholizm, problemy zdrowotne, zaburzoną 

komunikację w rodzinie, problemy z racjonalnym gospodarowaniem budżetem domowym oraz 

problemy z prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa domowego. Na szczególną uwagę 

zasługuje wzrost w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 problemów związanych 

z prowadzeniem zdrowego stylu życia, utrzymaniem prawidłowej komunikacji między 

członkami rodziny, organizacją czasu wolnego jak również problemów wynikających 

z niewłaściwych relacji międzysąsiedzkich. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny 

oprócz niewydolności wychowawczej borykają się z wieloma problemami m.in. ubóstwem, 

bezrobociem, alkoholizmem, przemocą w rodzinie, niepełnosprawnością. Występują u nich 

dysfunkcje, które często prowadzą do zachowań patologicznych wśród małoletnich i dorosłych 

członków rodziny.  

Tabela 26. Powody zakończenia współpracy asystenta rodziny z rodziną w latach 2017-

2019  

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin 

2017 2018 2019 

Osiągnięcie celów 18 6 7 

Brak współpracy 3 1 5 

Brak efektów 

współpracy 
8 1 3 

Zmiana metody pracy 1 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Jaśle 

Zakończenie współpracy asystenta rodziny z rodziną następuje na wniosek asystenta 

rodziny. Pracę z największą liczbą rodzin zakończono w 2017 roku. W powyższej tabeli 

przedstawiono powody zakończenia współpracy asystenta rodziny z rodziną.  

Dominującym powodem zakończenia współpracy asystenta rodziny z rodzinami 

objętymi wsparciem  w latach badanych było zakończenie współpracy w związku 

z osiągnięciem złożonych celów. Oznacza to, że rodziny współpracujące z asystentami rodzin 

zrealizowały cele zawarte w planach pracy. 
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6. Piecza zastępcza 

Piecza zastępcza jest sprawowana w sytuacji niemożności zapewnienia dziecku opieki 

i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza organizowana jest w formie rodzinnej 

i instytucjonalnej.  

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina 

zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa w tym pełniąca funkcję pogotowia 

rodzinnego i zawodowa specjalistyczna jak również rodzinny dom dziecka.  

Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w postaci: placówki opiekuńczo -  

wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz w postaci 

interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.  

Zgodnie z m.in. 182 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania 

powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego 

centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

Na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Jaśle dotyczących 

realizacji zadania w zakresie pieczy zastępczej, w tabelach poniżej przedstawiono dane 

dotyczące rodzin zastępczych z terenu Miasta Jasła jak również powiatu jasielskiego, a także 

charakterystykę dzieci z terenu Miasta Jasła przebywających w pieczy zastępczej w latach 

2017-2019.  

Tabela 27. Liczba rodzin zastępczych z terenu Miasta Jasła oraz powiatu jasielskiego 

w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 

Powiat 

jasielski 

Miasto 

Jasło 

Powiat 

jasielski 

Miasto 

Jasło 

Powiat 

jasielski 

Miasto 

Jasło 

2017 2018 2019 

Rodziny 

zastępcze ogółem 
56 20 62 23 76 23 

Rodziny 

spokrewnione 
30 11 31 18 38 18 

Rodziny 

niezawodowe 
18 9 23 5 29 5 

Rodziny 

zawodowe, 

w tym: 

8 0 8 0 9 0 

specjalistyczne 3 0 3 0 3 0 

Pełniące funkcję 

pogotowia 

rodzinnego 

1 0 1 0 1 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR  

Z powyższych danych wynika, iż liczba rodzin zastępczych zarówno na terenie powiatu 

jak i Miasta Jasła corocznie zwiększa się. W 2019 roku liczba rodzin zastępczych na terenie 

powiatu zwiększyła się w stosunku do roku 2017 o ponad 35 %, liczba rodzin zastępczych na 

terenie Miasta Jasła od 2018 roku pozostaje na takim samym poziomie. Zgodnie z danymi 
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w latach badanych najliczniejszą grupę rodzin zastępczych zarówno w powiecie jak i w mieście 

stanowiły rodziny spokrewnione. W roku 2019 rodziny zastępcze spokrewnione na terenie 

powiatu stanowiły 50 %  ogółu wszystkich rodzin zastępczych, natomiast w Mieście Jaśle 

ponad 78 %. Niezmiennie w latach badanych na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje jedna 

rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.  

Tabela 28. Liczba dzieci z terenu Miasta Jasła przebywająca w rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba dzieci 

w rodzinach 

zastępczych ogółem 

28 34 37 

w tym  dzieci 

z orzeczoną 

niepełnosprawnością 

4 3 9 

Liczba rodzin, 

z których pochodzą 

dzieci przebywające 

w pieczy zastępczej 

19 21 24 

Liczba dzieci 

w rodzinach 

spokrewnionych 

14 22 19 

w tym  dzieci 

z orzeczoną  

niepełnosprawnością 

3 3 6 

Liczba dzieci 

w rodzinach 

niezawodowych 

7 8 12 

w tym dzieci 

z orzeczoną 

niepełnosprawnością 

1 1 3 

Liczba dzieci 

w rodzinach 

zawodowych ogółem 

7 4 5 

w tym  dzieci 

z orzeczoną 

niepełnosprawnością 

0 0 0 

Liczba dzieci 

w rodzinach 

zawodowych 

specjalistyczne 

0 0 0 

Liczba dzieci 

w rodzinach 

zawodowych 

pełniących funkcję 

4 0 1 
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pogotowia 

rodzinnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

Z powyższych danych wynika, że corocznie zwiększa się liczba dzieci z terenu Miasta 

Jasła przebywających w rodzinach zastępczych, w 2019 roku liczba dzieci w porównaniu do 

liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2017 zwiększyła się o ponad 32 %. 

Powyższe spowodowane jest tym, że w rodzinnej pieczy zastępczej corocznie umieszczane są 

dzieci, natomiast zgodnie z Tabelą 31 niewielki ich odsetek powraca do rodziny naturalnej. 

Zauważyć również należy, że wzrosła liczba rodzin z których pochodzą dzieci przebywające 

w rodzinach zastępczych. W latach badanych zmniejszyła się liczba dzieci przebywających 

w rodzinach zastępczych zawodowych w 2019 roku w porównaniu do 2017 roku było to o 25 

% mniej. Najwięcej dzieci z terenu Miasta Jasła przebywało w rodzinach zawodowych 

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w roku 2017.  

Tabela 29. Liczba dzieci z terenu Miasta Jasła przebywających w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych oraz liczba rodzin, z których pochodzą dzieci przebywające 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba dzieci 

przebywających 

w placówkach 

opiekuńczo – 

wychowawczych typu 

interwencyjnego, 

rodzinnego, 

socjalizującego na 

terenie powiatu 

jasielskiego 

10 10 5 

Liczba dzieci 

przebywających 

w placówkach 

opiekuńczo – 

wychowawczych poza 

terenem powiatu 

jasielskiego 

3 4 1 

Liczba rodzin, z 

których pochodzą 

dzieci przebywające 

w placówkach 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

7 8 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR  
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Analizując powyższe dane, stwierdzić należy, że w 2019 roku w porównaniu do lat 2017 

i 2018 o połowę zmniejszyła się liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego, socjalizującego znajdujących się na 

terenie powiatu jasielskiego. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem 

powiatu jasielskiego najwięcej bo aż 4 dzieci przebywało w 2018 roku.  

Tabela 30. Struktura rodzin, z których dzieci przebywają w rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej w latach 2017-2019 

Typ rodziny/Rok 2017 2018 2019 

Rodziny zastępcze 

Pełna 4 4 5 

Niepełna 9 11 15 

Konkubinat 4 4 0 

Zrekonstruowana 2 2 0 

Sieroctwo pełne 0 0 0 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

Pełna 1 1 0 

Niepełna 3 3 2 

Konkubinat 2 2 1 

Zrekonstruowana 0 0 0 

Sieroctwo pełne 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

Analizując poniższe dane podkreślić należy, że w latach badanych w rodzinach 

zastępczych najczęściej przebywały dzieci z rodzin niepełnych, niemniej jednak w 2019 roku 

nieznacznie zwiększyła się liczba rodzin pełnych z których dzieci przebywały w pieczy 

zastępczej.  

Do pieczy zastępczej dzieci trafiają  najczęściej ze względu na dysfunkcje rodziny 

spowodowane problemami społecznymi tj. alkoholizm, niepełnosprawność członka rodziny, 

choroby psychiczne jak również niewydolność wychowawcza.   

Tabela 31. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych, które powróciły do rodzin naturalnych 

 2017 2018 2019 

Liczba dzieci 

umieszczonych 

w rodzinach 

zastępczych, które 

powróciły do rodziny 

naturalnej 

0 2 0 

Liczba dzieci 

umieszczonych 

w placówkach 

opiekuńczo – 

wychowawczych, 

4 4 0 
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które powróciły do 

rodziny naturalnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

Z powyższych danych wynika, że najwięcej dzieci opuściło pieczę zastępczą w 2018 

roku, natomiast 2019 rok był rokiem, w którym żadne dziecko z terenu Miasta Jasła nie 

powróciło do rodziny naturalnej.  

Z poniższych danych wynika, że powodami opuszczenia placówek opiekuńczo-

wychowawczych w latach 2017-2019 były umieszczenie w rodzinie zastępczej oraz powrót do 

rodziny naturalnej. W roku 2017 i roku 2018 po czworo dzieci opuściło placówkę opiekuńczo 

– wychowawczą i powróciło do rodziny naturalnej. 

Tabela 32. Powody opuszczenia przez dzieci z terenu miasta Jasła placówek opiekuńczo 

– wychowawczych w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie  2017 2018 2019 

Umieszczenie 

w rodzinie zastępczej 
0 0 1 

Powrót do rodziny 

naturalnej 
4 4 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

Do głównych działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jaśle na rzecz wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w latach 2017-2019  były: 

pomoc na kontynuowanie nauki, wsparcie na zagospodarowanie oraz pomoc na 

usamodzielnienie. 

Tabela 33. Działania podejmowane na rzecz wychowanków z terenu miasta Jasła 

opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w latach 2017-2019 

 2017 2018 2019 

Pomoc 

na kontynuowanie 

nauki 

13 13 2 

Pomoc 

na zagospodarowanie 
5 1 0 

Pomoc 

na usamodzielnienie 
1 3 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

Zgodnie z m.in. 77 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny 

zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się na ich wniosek opieką koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej. Do głównych zadań koordynatora należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom 
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zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowanie planu pomocy 

dziecku, zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy w tym 

psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej. Na terenie powiatu jasielskiego 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jaśle. Strukturę zatrudnienia koordynatorów przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 34. Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i liczba rodzin objętych 

wsparciem koordynatorów w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba 

koordynatorów 
5 4 4 

Liczba rodzin 

objęta wsparciem 

koordynatora 

53 56 61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR 

Z przedstawionych w tabeli  danych wynika, że od 2018 roku zatrudnienie 

koordynatorów utrzymuje się na tym samym poziomie, zwiększa się natomiast liczba rodzin 

objętych opieką koordynatora. W 2019 roku na jednego koordynatora przypadało ponad 15 

rodzin natomiast w 2017 roku było to ponad 10  rodzin.  

Na terenie powiatu jasielskiego w latach 2017-2019 funkcjonowała jedna placówka 

opiekuńczo-wychowawcza – Dom Dziecka w Wolicy, który od lutego 2020 roku został 

przeniesiony do Kołaczyc. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę miejsc oraz liczbę dzieci 

przebywającą w ww. placówce w latach 2017-2019. 

Tabela 35. Liczba miejsc w Domu Dziecka w Wolicy/Kołaczycach i liczba dzieci w nim  

przebywających w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 

2017 2018 2019 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

dzieci 

Dom Dziecka w Wolicy/ 

Kołaczycach 
28 17 28 15 28 23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR  

Analizując powyższe dane stwierdzić należy, że w latach 2017, 2018 liczba miejsc 

w Domu Dziecka w Wolicy była większa od liczby dzieci w nim przebywających. W 2019 roku 

w placówce przebywało 23 dzieci tj. tyle samo co było miejsc.  

Zgodnie z m.in. 176 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej jednym z zadań własnych gminy jest współfinansowanie pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadaptacyjnym.  

W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące współfinansowania pobytu dzieci 

z terenu Miasta Jasła w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2017-2019 
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Tabela 36. Liczba dzieci w pieczy zastępczej, za które Miasto ponosiło odpłatność jak również  

kwota wydatkowana na pokrycie ww. kosztów 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba dzieci 

w pieczy zastępczej 

za które miasto 

ponosiło odpłatność 

ogółem w tym : 

40 41 42 

w rodzinnej pieczy 

zastępczej 
33 31 37 

w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 
7 10 5 

Kwota 

wydatkowana na 

pokrycie kosztów 

związanych 

z pobytem dzieci 

w pieczy zastępczej 

206 082,43 zł 227 726,68 zł 256 250,26 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

Z powyższych danych wynika, że corocznie zwiększa się liczba dzieci, za które Miasto 

pokrywa wydatki na opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej. W 2019 roku liczba dzieci 

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, za które Miasto ponosi odpłatność była większa 

o 12 % w porównaniu do roku 2017. Wydatki na opiekę i wychowanie za pobyt 10 dzieci 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej pokrywało w 2018 roku, natomiast w 2019 roku było to 

o połowę mniej dzieci. W latach badanych kwota wydatkowana na pokrycie kosztów 

związanych z opieką systematycznie ulega zwiększeniu. Wzrost wydatków  związany jest 

z pobytem dzieci w pieczy zastępczej przez okres powyżej dwóch lat.  

 

7. Wsparcie rodziny na podstawie badań ankietowych  

Na potrzeby niniejszego Programu zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród 

pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle oraz wśród 

psychologów, pedagogów i wychowawców placówek oświatowych. Badania zostały 

przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu kwestionariusza 

ankiety. 

A) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle 

W badaniu uczestniczyło 17 pracowników socjalnych, badanie dotyczyło trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziny objęte wsparciem Ośrodka. 

Tabela 37. Liczba rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej oraz liczba dzieci wychowujących się w tych rodzinach w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 
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Liczba rodzin 

przeżywających 

trudności 

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczej 

89 71 71 

Liczba dzieci 

wychowujących się 

w rodzinach 

z trudnościami 

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych 

183 158 155 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

wśród pracowników socjalnych 

Wyniki badań wskazują, że w porównaniu do 2017 roku liczba rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej Ośrodka zmniejszyła się w latach 2018 i 2019 o 25 %. Rodziny wykazujące 

problemy opiekuńczo-wychowawcze obejmowane są kompleksową i interdyscyplinarną siecią 

wsparcia m.in. wsparciem asystentów rodziny, poradnictwem spcejalistycznym, pracą socjalną. 

Podejmowane działania przyczyniają się do tego, iż rodziny z dziećmi pomimo pozostawania 

w systemie pomocy społecznej przezwyciężają problemy opiekuńczo-wychowawcze.  

Zgodnie z poniższą tabelą do najczęściej wymienianych przez pracowników socjalnych 

problemów rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej wśród rodzin z dziećmi korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

należą: brak właściwych metod wychowawczych, brak wzorców, brak autorytetów, brak 

umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem, zaburzona hierarchia wartości jak 

również problemy z nauką. 

Tabela 38. Problemy rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej korzystających z pomocy Ośrodka w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin 

2017 2018 2019 

Zaburzenie komunikacji 38 33 28 

Brak wzorców 40 39 49 

Brak autorytetów 36 33 39 

Brak właściwych metod wychowawczych 56 40 41 

Brak lub niedostateczne zainteresowanie 

problemami i potrzebami rozwojowymi 

dziecka 

38 23 29 

Nieumiejętność racjonalnego gospodarowania 

budżetem 
38 40 44 

Zaburzona hierarchia potrzeb 29 25 25 

Brak umiejętności organizowania 

przestrzenie w domu 
16 15 16 
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Brak nawyków lub niedostateczna 

umiejętność utrzymywania czystości w domu 
24 24 21 

Niewłaściwy podział obowiązków w rodzinie 16 18 17 

Brak lub ograniczona umiejętność 

przygotowania pełnowartościowych, 

zróżnicowanych i ekonomicznych posiłków 

dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci 

16 12 13 

Brak umiejętności załatwiania spraw 

urzędowych 
23 16 10 

Brak umiejętności korzystania z zasobów 

środowiska oraz przysługujących im praw 

i uprawnień 

24 18 11 

Zachowania agresywne i przemocowe 18 14 15 

Negatywizm szkolny 9 10 10 

Przynależność do destrukcyjnych grup 

nieformalnych 
5 7 5 

Uzależnienia od alkoholu 19 15 17 

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 3 3 2 

Uzależnienie od komputera/telefonu 13 11 9 

Bunt nieadekwatny do wieku 3 6 4 

Konflikty z prawem 8 8 6 

Problemy z nauką 36 28 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

wśród pracowników socjalnych 

 

Tabela 39. Przyczyny występowania trudności w rodzinach przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w latach 2017 – 2019 

Wyszczególnienie 
Liczba Rodzin 

2017 2018 2019 

Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 54 46 47 

Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 
25 23 24 

Przemoc w rodzinie 18 15 18 

Alkoholizm jednego lub obojga rodziców 23 18 18 

Inne uzależnienie jednego lub obojga 

rodziców 
5 3 3 

Uzależnienia dzieci i młodzieży 3 4 7 

Zdarzenia losowe 6 4 2 

Bezrobocie 56 51 46 

Pozostawanie bez zatrudnienia 30 19 16 

Ubóstwo 63 58 51 

Niepełnosprawność członka rodziny 25 21 21 

Długotrwała lub ciężka choroba 14 18 14 

Emigracja zarobkowa 2 0 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

wśród pracowników socjalnych 
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Wśród głównych przyczyn powodujących problemy opiekuńczo-wychowawcze 

wymienianych przez pracowników socjalnych na przestrzeni trzech ostatnich lat znalazły się: 

bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jak również 

bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc, alkoholizm jednego lub obojga 

rodziców. 

Do najczęściej prowadzonych przez pracowników socjalnych metody pracy z rodzinami 

przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w latach 2017-

2019 należały: wyjaśnianie, wspieranie, działania wychowawcze organizowanie sieci wsparcia. 

Pracownicy socjalni uzgadniali z rodzinami cele i plan działania.  

 

 

B) Placówki oświatowe 

W badaniu uczestniczyło 8 pedagogów, 2 psychologów oraz 105 wychowawców klas 

oraz grup przedszkolnych, którzy w sumie wypełnili 115 ankiet.    

Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych szkoły i przedszkola oferują różne 

formy wsparcia, które realizowane są stale lub też w formie doraźnej. 
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Festyny, pikniki rodzinne

Rodzinne turnieje sportowe

Szkolenia/warsztaty/ konferencje skierowane do rodziców

Indywidualne konsultacje z rodzicami

Pedagogizacja rodziców

Poradnictwo dla rodziców w formie broszur, publikacji,…

Artykuły dla rodziców na stronach internetowych

Prowadzenie zajęć terapeutycznych z rodzicami

Organizacja wypoczynku zimowego

Organizacja wypoczynku letniego (półkolonie)

Zapewnienie opieki świetlicowej w czasie przerw świątecznych,…

Organizacja pomocy socjalnej dla rodzin w trudnej sytuacji…

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny
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doraźnie stale

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Wydział 

Oświaty Urzędu Miasta Jasła    

Wykres 1. Stałe i doraźne formy wsparcia realizowane przez placówki oświatowe, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Jasło 
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Najczęściej realizowaną formą wsparcia są indywidualne konsultacje  z rodzicami. Co 

więcej jest to najczęstsza forma wsparcia realizowana na stałe, co potwierdza aż 90% 

ankietowanych osób. Kolejnymi równie ważnymi formami wsparcia realizowanymi przez cały 

rok szkolny jest wg. Wskazań ankietowanych pedagogizacja rodziców (73%) oraz organizacja 

różnego rodzaju pikników i festynów rodzinnych (70% odpowiedzi). Istotną rolę odgrywa 

także współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny oraz poradnictwo dla rodziców 

w postaci broszur, publikacji i gazetek informacyjnych.  

Spośród form wsparcia, które realizowane są w miarę potrzeb, ankietowani najczęściej 

wskazywali szkolenia, warsztaty i konferencje skierowane do rodziców (42 odpowiedzi). Jak 

wynika z powyższego wykresu   w szkołach i przedszkolach dużo więcej form wsparcia 

realizowanych jest na stałe, gdyż to właśnie dzięki stałym realizowaniu pewnych działań jest 

możliwość zapobiegania problemom oraz zauważalne jest faktyczne wsparcie rodzin.  

W celu poznania problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach uczniów, 

ankietowani pedagodzy i wychowawcy klas zostali poproszeni o wskazanie problemów 

z którymi się spotykają w placówkach, a które wyraźnie nasiliły się w przeciągu ostatnich 3 lat 

szkolnych. Najczęściej wskazywanym problemem, który coraz częściej jest zauważany 

w rodzinach, są przejawy uzależnienia dziecka od komórki lub komputera (55 % wszystkich 

odpowiedzi) oraz niewydolność wychowawcza rodziny, w tym problemy wychowawcze 
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Przejawy uzależnienia dziecka od komórki/komputera

Bezradność wychowawcza rodziny (nieskuteczność…

Problemy wychowawcze wynikające z eurosieroctwa

Agresja słowna u ucznia wobec kolegów, nauczycieli,…

Przemoc ucznia wobec rodziców, rówieśników

Nagminne wagarowanie

Brak organizacji czasu wolnego dla dzieci/młodzieży w…

Problemy materialne rodziny(bieda, bezrobocie)

Brak akceptacji ucznia wśród kolegów, koleżanek

Brak porozumienia międzypokoleniowego (brak…

Samotność w rodzinie (brak docenienia, brak…

Problemy rodziny wynikające z rozwodu rodziców

Wydarzenia losowe/dramatyczne (śmierć/choroba)

Problemy rodzinne wynikające z niepełnosprawności…

Inne Jakie?

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Wydział Oświaty 

Urzędu Miasta Jasła    

Wykres 2. Problemy opiekuńczo-wychowawcze rodzin zaobserwowane w placówkach 

oświatowych, które nasiliły się w przeciągu ostatnich 3 lat. 
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z dzieckiem w szkole/przedszkolu (48%). Inne również często pojawiające się problemy 

opiekuńczo-wychowawcze to: 

 bezradność wychowawcza rodziny, czy też nieskuteczność działań 

wychowawczych, 

 problemy rodzinne wynikające z rozwodu rodziców,  

 brak zainteresowania rodziców nauką ucznia, co wiąże się też 

z niewystarczającą ilością czasu jaką rodzice poświęcają dziecku, 

 zbyt duże wymagania rodziców w stosunku do dziecka (m.in. lepsze stopnie 

w szkole). 

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną, szkoły i przedszkola 

zmuszone zostały podjąć się trudnego zadania jakim jest nauczanie na odległość. Co więcej, 

sytuacja była również wymagająca dla rodziców, którzy pracę zawodową musieli połączyć 

z wychowywaniem i edukacją swoich dzieci.  

Jednak jak pokazują zebrane badania ankietowe, zdaniem psychologów, pedagogów 

oraz wychowawców, rodzice w ogromnej większości poradzili sobie z trudem jakim była 

pomoc dzieciom w zdalnej nauce. Aż 85 % ankietowanych nie zauważyło nasilenia się 

problemów opiekuńczo-wychowawczych wśród rodzin.  

Nie
85%

Tak
15%

Wykres 3. Czy podczas nauczania na odległość w związku z epidemią COVID-19 nasiliły się 

wśród rodzin problemy opiekuńczo-wychowawcze? 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Jasła    

 

Wśród nielicznej grupy osób która zauważyła problemy wśród rodzin w sytuacji 

nauczania na odległość, pojawiły się takie odpowiedzi jak brak zainteresowania ze strony 

rodziców obowiązkami wynikającymi ze zdalnego nauczania, trudności w motywowaniu oraz 

egzekwowaniu powierzonych zadań, samotność w rodzinie, brak wsparcia rodziców zwłaszcza 

w rodzinach wielodzietnych. 

Wykres 4  

  

Jak zostało już wspomniane, placówki oświatowe oferują różne formy wsparcia, które 

mogłyby przyczynić się do rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin.  

Powyższy wykres przedstawia informacje, które zdaniem 

pedagogów/psychologów/wychowawców szkolnych, przyczyniłyby się do rozwiązania 

problemów pojawiających się w rodzinach z trudnościami.  

Najczęściej wymienianymi formami wsparcia, które zdaniem ankietowanych mają 

znaczący wpływ na ograniczenie problemów rodzin są indywidualne konsultacje z rodzicem, 

zapewniające komfort, gdzie można wskazać kierunki rozwoju dziecka oraz specjalistyczne 

indywidualne doradztwo dla rodziców zarówno psychologiczne, prawne jak i socjalne. Istotne 

jest także organizowanie cyklicznych projektów i kampanii profilaktycznych, wspierających 

wychowawczą funkcje rodziny, a także prowadzenie warsztatów i szkoleń. Pomocne może 

okazać się także tworzenie grup wparcia dla rodzin o podobnych problemach wychowawczych.  
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niepełnosprawnych, z problemami wychowawczymi czy…

Indywidualne konsultacje z rodzicem, zapewniające
komfort i indywidualność, gdzie wskazuje się kierunki…

Organizacja projektów, konkursów, kampanii i
programów profilaktycznych wspierających…

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Jasła    
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8.  Wnioski z diagnozy 

 Zmniejsza się liczba rodzin z dziećmi objętych świadczeniami z pomocy 

społecznej, pomocą materialną dla uczniów co świadczy o poprawie sytuacji 

materialnej rodzin z dziećmi z terenu Miasta Jasła. 

 Zwiększa się liczba dzieci objętych pomocą w formie opieki do lat 3. 

 Zmniejsza się liczba uczniów szkół podstawowych. 

 Zmniejsza się liczba dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego 

w tym tych pochodzących z rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej. 

W 2019 roku w porównaniu do roku 2018 zwiększyła się liczba dzieci 

uczęszczających do placówek wsparcia dziennego pochodzących z rodzin 

wieloproblemowych w związku z czym należy wdrożyć specjalistyczne 

działania.  

 Zmniejsza się liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny głównie 

w związku z zakończeniem współpracy ze względu na osiągnięcie celów 

zawartych w planie pracy. 

 Zwiększa się liczba rodzin zastępczych na terenie Miasta Jasła w tym rodzin 

zastępczych spokrewnionych. 

 Zwiększa się liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w tym 

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 Zmniejsza się liczba dzieci z terenu Miasta Jasła przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lub poza powiatem. 

 W 2019 roku żadne dziecko nie powróciło z pieczy zastępczej do rodziny 

naturalnej. W związku z powyższym wskazane jest podjęcie działań mających 

na celu wzmocnienie rodzin naturalnych po umieszczeniu dzieci w pieczy 

zastępczej. 

 Wzrasta kwota wydatkowana przez Miasto Jasło na pokrycie kosztów 

związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej. 

 

 

III. Zasoby instytucjonalne działające na w obszarze wspierania 

rodziny i dziecka na terenie Miasta Jasła 

Na terenie Miasta Jasła funkcjonuje wiele podmiotów działających w obszarze wsparcia 

rodziny i dziecka. Do podmiotów realizujących zadania na rzecz rodziny należą m.in. : 
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Tabela 40. Charakterystyka wybranych podmiotów działających na rzecz rodziny 

L.p. Nazwa, dane teleadresowe podmiotu 

Charakterystyka działalności 

podmiotów działających w obszarze 

wsparcia rodziny i dziecka 

1. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    

w Jaśle 38 – 200         tel.13 4464328        

e-mail:mopsjaslo@mopsjaslo.pl 

Do zadań Ośrodka należy: 

- realizacja zadań z zakresu pomocy 

społecznej zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

- realizacja zadań z zakresu świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, dodatków mieszka- 

niowych, pomocy materialnej dla 

uczniów, 

- realizacja Programu Rodzina 500+, 

- realizacja Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta 

Jasła, Gminnego Programu Wspierania 

Rodzin, Programu Aktywności Lokalnej 

Miasta Jasła dla Seniorów, 

- realizacja Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Miasta Jasła 

na lata 2019-2024 

- realizacja Jasielskiej Karty Dużej 

Rodziny i Ogólnopolskiej Karty Dużej  

Rodziny. 

 

2. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Rynek 1838 – 200 Jasło tel. 

134483440e-mail: 

pcprjaslo@pcprjaslo.info 

 

Do zadań PCPR należy; 

- realizowanie zadań w oparciu o ustawę 

o pomocy społecznej oraz ustawę 

o rehabilitacji  zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełno- 

sprawnych, 

- prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa, 

- organizowanie i finansowanie opieki 

w rodzinach zastępczych oraz 

placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych, 

- przyznawanie pomocy pieniężnej na 

usamodzielnienie oraz kontynuację nauki 

osobom opuszczającym placówki 

opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny 

zastępcze, 

- prowadzenie i rozwój infrastruktury 

domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczenie w 

nich skierowanych osób, 
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- prowadzenie ośrodka interwencji 

kryzysowej, 

- opracowanie i realizacja powiatowych 

programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej, 

- dofinansowanie dla osób niepełno- 

sprawnych. 

3. 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta 

w Jaśle/ Placówki oświatowe podległe 

pod Wydział  ul. Rynek 12  38 – 200 

Jasło tel. 13 4486334                                    

e-mail:wo@um.jaslo.pl 

Do zadań Wydziału Oświaty należy: 

- koordynowanie obiegiem informacji 

oraz zadaniami związanymi z wsparciem 

ucznia i jego rodziny, 

- inicjowanie i finansowanie szkoleń dla 

nauczycieli z zakresu wspierania rodziny, 

- nadzór nad realizacją w szkołach 

i w przedszkolach zadań z zakresu 

wspierania rodziny. 

Do zadań placówek oświatowych należą 

- szkolenia rad pedagogicznych w 

zakresie wsparcia ucznia i rodziny, 

- realizacja programów i projektów 

profilaktycznych z zakresu przeciw- 

działania przemocy w rodzinie, 

- współpraca z instytucjami i 

specjalistami zajmującymi się 

wspieraniem rodziny, 

- prowadzenie kampanii informacyjnych 

na temat pomocy dla rodzin z 

problemami opiekuńczo-

wychowawczymi 

w środowiskach szkolnych         

i przedszkolnych, 

- prowadzenie indywidualnej opieki 

psychologiczno-pedagogicznej nad 

uczniem, 

- udzielenie rodzicom porad 

ułatwiających rozwiązywanie przez nich 

trudności. 

4. 

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle ul. 

Floriańska 18 38-200 Jasło tel. 

134406333 

W ramach Ośrodka funkcjonują: 

Środowiskowy Ośrodek Pomocy  

Psychologicznej 

i  Psychoterapeutycznej dla dzieci 

i młodzieży 
Zakres świadczeń udzielanych przez 

Ośrodek: 

- porady psychologiczne, diagnostyczne, 

- porady terapeuty środowiskowego, 

- psychoterapia indywidualna i grupowa, 

- interwencja kryzysowa, 

- psychoterapia rodzinna, 
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- wizyty i porady domowe 

(psychologiczne, psychoterapeutyczne), 

- mediacje rodzinne, 

- porady prawne, 

- porady pracownika socjalnego. 

Ośrodek świadczy kompleksowe usługi 

lecznicze z zakresu zdrowia 

psychicznego zarówno wobec dzieci jak 

i ich rodziców/opiekunów prawnych.  

Poradnia Terapii Uzależnienia od 

alkoholu i współuzależnienia 

W ramach Poradni pacjenci uzależnieni, 

współuzależnieni i DDA mają możliwość 

skorzystania z: 

- psychoterapii indywidualnej i grupowej, 

- terapii małżeńskiej, rodzinnej, 

- porad pracownika socjalnego, 

- porad prawnika, 

-mediacji rodzinnych, 

- konsultacji rodzinnych, 

- interwencji kryzysowej. 

Ponadto w strukturze Ośrodka 

funkcjonuje Oddział Dzienny Terapii 

Uzależnienia od alkoholu.  

5. 

Poradnia dla osób z autyzmem 

dziecięcym IRIS ul. 3 Maja 101 A 38 – 

200 Jasło tel. 500103991 

Poradnia świadczy usługi w zakresie: 

- diagnozy stanu zdrowia 

i funkcjonowania dzieci, 

-rehabilitacji – indywidualnej terapii 

środowiskowej dziecka w wieku 

przedszkolnym i młodszym, 

- terapii logopedycznej, 

- udzielania rodzicom wskazówek 

w zakresie opieki i terapii ich dzieci. 

 

6. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

wychowawczy ul. Piotra Skargi 38 – 

200 Jasło tel. 13 4463467 

Do zadań Ośrodka należy: 

- prowadzenie zajęć  edukacyjnych na 

poziomie: szkoły podstawowej, 

gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie i ruchowo w wieku od 7 do 

25 lat, 

- udzielanie wszechstronnej pomocy 

rodzinom uczniów, 

-organizacja kilkudniowego wypoczynku 

dla swoich uczniów formie zielonych 

szkół, 

7. 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Jaśle ul. Słowackiego 6  

38 – 200 Jasło tel. 13 4464546 email: 

pppjaslo@wp.pl 

Do zadań Poradni należy: 

 - udzielanie porad i wskazówek 

dotyczących wspierania dziecka w jego 
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rozwoju intelektualnym, emocjonalnym  

i społecznym, 

-wydawanie orzeczeń m.in. o potrzebie 

indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży, 

-wydawanie opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, 

- diagnozowanie zaburzeń rozwoju 

dziecka, 

- wczesne rozpoznawanie u dzieci wad 

wymowy, 

- terapia logopedyczna, pedagogiczna, 

oraz psychoterapia dzieci i młodzieży 

- terapia zaburzeń emocjonalnych 

dziecka (zaburzenia lękowe, moczenie 

nocne) 

 

8. 

Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „ 

Arka Młodych” ul. Krasińskiego 4 38 – 

200 Jasło tel. 886 329 348 

Placówka prowadzona przez Parafialny 

Oddział Akcji Katolickiej Parafii Św. 

Stanisława BM. Działalność placówki: 

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych  w wymiarze 6 godzin 

dziennie przez 5 dni w tygodniu, 

- realizacja zajęć z elementami terapii 

pedagogicznej oraz elementami 

socjoterapii, 

-prowadzenie pracy indywidualnej 

z dzieckiem  - pomoc w nauce, 

- rozwijanie zainteresowań dzieci  - kółko 

plastyczne, szachowe, teatralne, 

- organizacja wyjazdów o charakterze 

terapeutyczno – rekreacyjnym, 

- udzielanie pomocy socjalnej  w formie 

podwieczorku, a w czasie wakacji 

obiadów, 

- realizacja programu w obszarze 

promocji zdrowego stylu życia, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

-pomoc psychologiczna dla dzieci oraz 

psychologiczno-pedagogiczna dla 

rodziców. 

9. 

Franciszkańska Świetlica „Radosna 

Przystań” ul. Szopena 1 38-200 Jasło 

tel. 693 063 52 

email:radosna.przystan@onet.pl 

Placówka prowadzona jest przez Klasztor  

św. Antoniego Padewskiego Zakonu 

Braci mniejszych Konwentualnych. 

 Działalność  placówki: 

-podejmowanie działań opiekuńczo-

wychowawczo -dydaktycznych, 

- udzielnie pomocy w nauce oraz 

organizacji czasu wolnego, 
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- prowadzenie działalności rekreacyjnej, 

sportowej, turystycznej, 

- realizacja działań kompensacyjnych                                     

i profilaktycznych, 

- udzielanie pomocy socjalnej w formie 

podwieczorków, 

10. 

Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Jaśle 

Centrum Profilaktyki, Terapii  

i Wsparcia Rodzin  w Jaśle  

ul. Floriańska 8a 38-200 Jasło 

tel. 134464714  

email:mkrpa@um.jaslo.pl 

Do zadań MKRPA  

- podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia o 

zastosowaniu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, wobec osób które w 

związku  z nadużywaniem alkoholu 

powodują rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację nieletnich, uchylają się od 

pracy albo systematycznie zakłócają 

spokój lub porządek publiczny, 

- wydawanie opinii o zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych z uchwałami Rady 

Miejskiej Jasła, 

-opiniowanie projektu Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 

11. 

Stowarzyszenie Twój Potencjał                  

ul. Baczyńskiego 20 A 38-200             

tel. 13 44 06 333 

Działalność stowarzyszenia to: 

- udzielanie konsultacji 

psychologicznych, 

- udzielanie pomocy osobom uwikłanym 

w przemoc w rodzinie, 

- prowadzenie interwencji kryzysowej, 

- podejmowanie działań na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. 

12. 

Świetlica Promyki ul. Baczyńskiego 

15/25 38-200 Jasło tel. 726 178 782 e-

mail:pkpsjaslo@vp.pl 

Placówka prowadzona jest przez Polski 

Komitet Pomocy Społecznej 

Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd 

Miejski w Jaśle. Działalność placówki: 

-pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, 

-pomoc w nauce, 

-organizacja czasu wolnego, 

-organizacja zabaw i zajęć sportowych, 

-realizacja działań prozdrowotnych oraz 

profilaktycznych  z zakresu 

psychoedukacji. 

13.  

ZHP w Jaśle im. Rodziny 

Madejewskich 

jaslo@zhp.pl 

Formy wsparcia prowadzone przez 

Hufiec to: 

- organizacja cotygodniowych zbiórek 

zuchowych i harcerskich, 
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- organizowanie aktywnych form 

spędzania wolnego czasu dzieci 

i młodzieży, 

- organizacja wypoczynku podczas ferii i 

wakacji; 

- wsparcie zuchów i harcerzy przez 

wykwalifikowaną kadrę instruktorską, 

- profilaktyka uzależnień, 

- wsparcie rodziców.  
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IV. Adresaci Programu 

Program skierowany jest do: 

- Rodzin z Miasta Jasła przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, 

- Rodziców, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej, 

- Społeczności lokalnej, 

- Przedstawicieli instytucji, organizacji i służb specjalizujących się w działaniach na 

rzecz wspierania dziecka i rodziny. 
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V. Cel główny i cele strategiczne Programu 

Celem głównym Programu jest budowanie zintegrowanego systemu 

wsparcia dziecka i rodziny na terenie Miasta Jasła poprzez realizację  

celów strategicznych tj.: 

 Wzmocnienie roli rodziny poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku 

rodziny z dzieckiem w tym rodziny wielodzietnej. 

 Monitorowanie sytuacji rodzin z dziećmi z terenu Miasta Jasła w 

szczególności rodzin wykazujących trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. 

 Przeciwdziałanie ubóstwu rodzin z dziećmi i zabezpieczenie socjalne. 

 Rozwijanie systemu wsparcia rodziny. 

 Zapewnienie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, podejmowanie działań 

wzmacniających rodziny naturalne, których dzieci zostały umieszczone w 

pieczy zastępczej celem umożliwienia powrotu dzieci do rodziny 

naturalnej. 

 Podnoszenie jakości i efektywności usług na rzecz dziecka i rodziny. 
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Cel Strategiczny 1: Wzmocnienie roli rodziny poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem w tym rodziny wielodzietnej 

Lp. Nazwa działania Okres Realizacji 
Realizatorzy 

Programu 
Wskaźniki 

Źródło 

finansowania 

1.1 
Realizacja kampanii promujących 

pozytywny wizerunek rodziny 
2021-2023 

MOPS, placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

- liczba 

przeprowadzonych 

kampanii  

Budżet miasta, środki 

zewnętrzne 

1.2 

Realizacja programów 

profilaktyczno-edukacyjnych w 

placówkach oświatowych oraz 

placówkach wsparcia dziennego 

2021-2023 

Placówki 

oświatowe, 

placówki wsparcia 

dziennego, 

Pełnomocnik 

Burmistrza ds. 

Profilaktyki i 

Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

- liczba zrealizowanych 

programów 

profilaktyczno -

edukacyjnych 

Budżet miasta, środki 

zewnętrzne 

1.3 

Wykorzystanie potencjału osób 

starszych poprzez tworzenie działań 

o charakterze międzypokoleniowym  

2021-2023 

Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

-liczba wspólnie 

podjętych inicjatyw 

Budżet miasta, środki 

zewnętrzne 

1.4 
Promowanie aktywnych form 

spędzania czasu wolnego  
2021-2023 Placówki 

oświatowe, 

- liczba zrealizowanych 

przedsięwzięć 

Budżet miasta, środki 

zewnętrzne 
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organizacje 

pozarządowe, 

promujących aktywne 

spędzanie czasu 

wolnego 

1.5 

Zwiększanie dostępności do dóbr 

kultury, sportu i rekreacji dla rodzin 

wielodzietnych 

2021-2023 MOPS 

- liczba wydanych 

Jasielskich Kart Dużej 

Rodziny 

- liczba wydanych 

Ogólnopolskich Kart 

Dużej Rodziny 

Budżet miasta, środki 

zewnętrzne 
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Cel Strategiczny 2: Monitorowanie sytuacji rodzin z dziećmi z terenu Miasta Jasła w szczególności rodzin wykazujących trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

 

 

 Nazwa działania Okres Realizacji 
Realizatorzy 

Programu 
Wskaźniki Źródło finansowania 

2.1 

Prowadzenie badań , diagnoz w 

zakresie funkcjonowania rodzin z 

dziećmi z terenu Miasta Jasła 

2021-2023 

MOPS, placówki 

oświatowe, 

placówki wsparcia 

dziennego 

- liczba 

przeprowadzonych 

badań 

-liczba sporządzonych 

diagnoz 

W ramach 

obowiązków 

służbowych 

2.2 

Monitorowanie sytuacji rodzin 

przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej  

2021-2023 

MOPS, placówki 

oświatowe, 

placówki wsparcia 

dziennego 

- liczba 

monitorowanych rodzin 

W ramach 

obowiązków 

służbowych 

2.3 

Podejmowanie interdyscyplinarnych 

form współpracy na rzecz rodzin 

przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej 

2021-2023 

MOPS, placówki 

oświatowe, 

instytucje 

działające na rzecz 

dziecka i rodziny 

- liczba podjętych form 

współpracy  

W ramach 

obowiązków 

służbowych 
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Cel Strategiczny 3: Przeciwdziałanie ubóstwu rodzin z dziećmi i zabezpieczenie socjalne 

 

 Nazwa działania Okres Realizacji 
Realizatorzy 

Programu 
Wskaźniki Źródło finansowania 

3.1 

Objęcie pomocą finansową, rzeczową, 

usługową rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej, w tym 

pomoc w związku z epidemią 

COVID-19 (m.in. wyposażenie 

uczniów w urządzenia do pracy 

zdalnej) 

2021-2023 

MOPS, organizacje 

pozarządowe, 

placówki 

oświatowe 

- liczba rodzin objętych 

pomocą w formie 

świadczeń pieniężnych 

i niepieniężnych  

- liczba rodzin objętych 

wsparciem organizacji 

pozarządowych 

Budżet miasta, środki 

zewnętrzne 

3.2 

Realizacja Programów na rzecz 

wsparcia rodzin z dziećmi, w tym 

rządowych 

2021-2023 MOPS 

- liczba rodzin objętych 

wsparciem w postaci 

świadczeń 

realizowanych w 

ramach rządowych 

programów 

Budżet państwa 
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Cel Strategiczny 4: Rozwijanie systemu wsparcia rodziny 

 Nazwa działania Okres Realizacji 
Realizatorzy 

Programu 
Wskaźniki 

Źródło 

finansowania 

4.1 
Rozwijanie systemu asystentury 

rodzinnej 
2021-2023 MOPS 

-liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

rodziny 

- liczba zatrudnionych 

asystentów rodziny 

-liczba dzieci 

przebywających w 

rodzinach objętych 

wsparciem asystenta 

rodziny 

Budżet miasta, 

środki zewnętrzne 

4.2 

Zapewnienie dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego w szczególności: 

rodzinnego, psychologicznego, 

prawnego 

2021-2023 
MOPS, organizacje 

pozarządowe 

- liczba rodzin objętych 

poradnictwem 

specjalistycznym 

Budżet miasta, 

środki zewnętrzne 

4.3 
Organizacja grup 

wsparcia/samopomocowych 
2021-2023 

MOPS, organizacje 

pozarządowe 

- liczba osób 

uczestniczących w 

grupach wsparcia, 

samopomocowych 

Budżet miasta, 

środki zewnętrzne 
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4.4 
Organizacja mediacji rodzinnych, 

terapii indywidualnej, terapii rodzin 
2021-2023 

MOPS, organizacje 

pozarządowe 

- liczba rodzin objętych 

pomocą w postaci 

mediacji rodzinnych, 

terapii indywidualnej, 

terapii rodzin  

Budżet miasta, 

środki zewnętrzne 

4.5 
Organizacja usług dla rodzin z 

dziećmi, w tym specjalistycznych 
2021-2023 

MOPS, organizacje 

pozarządowe 

- liczba rodzin objętych 

usługami w tym 

usługami 

specjalistycznymi 

Budżet miasta, 

środki zewnętrzne 

4.6 

Wsparcie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej poprzez 

obejmowanie ich pomocą rodzin 

wspierających, finasowanie kosztów 

udzielonej przez nich pomocy  

2021-2023 MOPS 

- liczba zawartych umów 

z rodzinami 

wspierającymi 

- liczba rodzin objętych 

wsparciem rodzin 

wspierających 

Budżet miasta 

4.7 
Wspieranie funkcjonujących 

placówek wsparcia dziennego 
2021-2023 

Urząd Miasta – 

Pełnomocnik 

Burmistrza ds. 

Profilaktyki i 

Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

- liczba wspieranych 

placówek 

Budżet miasta, 

środki zewnętrzne 

4.8 Utworzenie lub przekształcenie 

jednej z funkcjonujących placówek 
2022/2023 Organizacje 

pozarządowe, 

- liczba utworzonych/ 

przekształconych 

specjalistycznych 

Budżet miasta, 

środki zewnętrzne 
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wsparcia dziennego w specjalistyczną 

placówkę wsparcia dziennego 

Urząd Miasta  

w Jaśle 

placówek wsparcia 

dziennego 

4.9 

Zapewnienie pomocy wolontariuszy 

dla rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej 

2021-2023 
MOPS, organizacje 

pozarządowe 

-liczba rodzin objętych 

wsparciem 

wolontariusza 

Budżet miasta, 

środki zewnętrzne 
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 Cel Strategiczny 5: Zapewnienie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, podejmowanie działań wzmacniających rodziny naturalne, których 

dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej celem powrotu dzieci do rodziny naturalnej 

 

 

 Nazwa działania Okres Realizacji 
Realizatorzy 

Programu 
Wskaźniki 

Źródło 

finansowania 

5.1 

Współfinansowanie pobytu dziecka 

w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy 

zastępczej 

2021-2023 MOPS 

- liczba dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej, za które 

Miasto ponosi 

odpłatność 

 

Budżet miasta 

5.2 

Realizacja działań zmierzających do 

przywrócenia stabilności rodzin, 

dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej celem powrotu dzieci do 

rodziny naturalnej 

2021-2023 MOPS 

- liczba dzieci, które 

powróciły do rodziny 

naturalnej 

Budżet miasta 

5.3 

Podejmowanie współpracy z 

podmiotami działającymi na rzecz 

powrotu dziecka z pieczy zastępczej 

do rodziny naturalnej 

2021-2023 MOPS, PCPR, 

- liczba zrealizowanych 

wspólnych 

przedsięwzięć 

- liczba dzieci, które 

powróciły do rodziny 

naturalnej 

W ramach 

obowiązków 

służbowych 
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 Cel Strategiczny 6: Podnoszenie jakości i efektywności usług na rzecz dziecka i rodziny 

 

 

  

 Nazwa działania Okres Realizacji 
Realizatorzy 

Programu 
Wskaźniki 

Źródło 

finansowania 

6.1 
Zapewnienie dostępu do szkoleń 

i superwizji dla asystentów rodziny 
2021-2023 MOPS 

- liczba zrealizowanych 

szkoleń/ superwizji 

- liczba asystentów 

rodziny uczestniczących 

w szkoleniach/ 

superwizjach 

Budżet miasta, 

środki zewnętrzne 

6.2 

Organizacja szkoleń, konferencji, 

superwizji dla osób zawodowo 

zajmujących się pracą z rodziną  

2021-2023 

MOPS, placówki 

oświatowe, 

Pełnomocnik 

Burmistrza ds. 

Profilaktyki i 

Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

- liczba zrealizowanych 

szkoleń , konferencji, 

superwizji 

- liczba osób 

uczestniczących 

w  szkoleniach 

Budżet miasta, 

środki zewnętrzne 
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VI. Monitoring i ewaluacja Programu  

Monitorowanie Programu będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jaśle, na podstawie zebranych informacji, przekazanych przez podmioty uczestniczące 

w jego realizacji. Wskaźniki (produktu i rezultatu) osiągniecia ceków będą mierzone 

systematycznie w okresach rocznych sprawozdań. Sprawozdania cząstkowe od realizatorów 

Programu przekazywane będą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w terminie 

do 15 lutego każdego roku. Na podstawie sprawozdań cząstkowych Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaśle opracuje sprawozdanie zbiorcze, które Burmistrz w terminie do 31 marca 

każdego roku będzie przedkładał Radzie Miejskiej Jasła wraz z potrzebami związanymi  

z realizacją zadań.  

Program poddany zostanie ewaluacji dokonywanej przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaśle na podstawie corocznej analizy materiałów sprawozdawczych i mierzalnych 

wskaźników Programu. W ewaluacji poddane ocenie zostaną rezultaty i produkty uzyskane 

w wyniku realizacji Programu:  
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Ewaluacja zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu 

Cel Strategiczny 1: Wzmocnienie roli rodziny poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem w tym rodziny wielodzietnej 

 

Identyfikator 

działania. 
Działanie 

Wskaźnik 

produktu/rezultatu 
Definicja wskaźnika 2021 2022 2023 

1.1 

Realizacja kampanii 

promujących pozytywny 

wizerunek rodziny 

Wskaźnik produktu 

Liczba 

przeprowadzonych 

kampanii 

   

1.2 

Realizacja programów 

profilaktyczno-edukacyjnych w 

placówkach oświatowych oraz 

placówkach wsparcia dziennego 

Wskaźnik produktu 

Liczba zrealizowanych 

programów 

profilaktyczno -

edukacyjnych 

   

1.3 

Wykorzystanie potencjału osób 

starszych poprzez tworzenie 

działań o charakterze 

międzypokoleniowym  

Wskaźnik rezultatu 
Liczba wspólnie 

podjętych inicjatyw 
   

1.4 
Promowanie aktywnych form 

spędzania czasu wolnego  
Wskaźnik rezultatu 

Liczba zrealizowanych 

przedsięwzięć 

promujących aktywne 

spędzanie czasu 

wolnego 
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 Cel Strategiczny 2: Monitorowanie sytuacji rodzin z dziećmi z terenu Miasta Jasła w szczególności rodzin wykazujących trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

1.5 

Zwiększanie dostępności do 

dóbr kultury, sportu i rekreacji 

dla rodzin wielodzietnych 

Wskaźnik produktu 

Liczba wydanych 

Jasielskich Kart Dużej 

Rodziny 

Liczba wydanych 

Ogólnopolskich Kart 

Dużej Rodziny 

 

   

Identyfikator 

działania. 
Działanie 

Wskaźnik 

produktu/rezultatu 
Definicja wskaźnika 2021 2022 2023 

2.1 

Prowadzenie badań , 

diagnoz w zakresie 

funkcjonowania rodzin z 

dziećmi z terenu Miasta 

Jasła 

Wskaźnik produktu 

Liczba przeprowadzonych 

badań. 

Liczba sporządzonych 

diagnoz 

   

2.2 
Monitorowanie sytuacji 

rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba monitorowanych 

rodzin 
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Cel Strategiczny 3: Przeciwdziałanie ubóstwu rodzin z dziećmi i zabezpieczenie socjalne 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczej  

2.3 

Podejmowanie 

interdyscyplinarnych form 

współpracy na rzecz rodzin 

przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba podjętych form 

współpracy 
   

Identyfikator 

działania. 
Działanie 

Wskaźnik 

produktu/rezultatu 
Definicja wskaźnika 

 

2021 

 

2022 2023 

3.1 

Objęcie pomocą finansową, 

rzeczową, usługową rodzin 

znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba rodzin objętych 

pomocą w formie świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych 
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Cel Strategiczny 4: Rozwijanie systemu wsparcia rodziny 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem organizacji 

pozarządowych 

3.2 

Realizacja Programów na 

rzecz wsparcia rodzin z 

dziećmi, w tym rządowych 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem w postaci 

świadczeń realizowanych w 

ramach Programów w tym 

rządowych  

   

Identyfikator 

działania. 
Działanie 

Wskaźnik 

produktu/rezultatu 
Definicja wskaźnika 2021 2022 2023 

4.1 
Rozwijanie systemu asystentury 

rodzinnej 
Wskaźnik rezultatu 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

rodziny 

Liczba dzieci 

przebywających w 

rodzinach objętych 

wsparciem asystenta 

rodziny 
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4.2 

Zapewnienie dostępu do 

poradnictwa specjalistycznego 

w szczególności: rodzinnego, 

psychologicznego, prawnego 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba rodzin objętych 

poradnictwem 

specjalistycznym 

   

4.3 
Organizacja grup 

wsparcia/samopomocowych 
Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób 

uczestniczących w 

grupach wsparcia, 

samopomocowych 

   

4.4 

Organizacja mediacji 

rodzinnych, terapii 

indywidualnej, terapii rodzin 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba rodzin objętych 

pomocą w postaci 

mediacji rodzinnych, 

terapii indywidualnej, 

terapii rodzin 

   

4.5 

Organizacja usług dla rodzin z 

dziećmi, w tym 

specjalistycznych 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba rodzin objętych 

usługami w tym usługami 

specjalistycznymi 

   

4.6 

Wsparcie rodzin 

przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej 

poprzez obejmowanie ich 

pomocą rodzin wspierających, 

finasowanie kosztów udzielonej 

przez nich pomocy  

Wskaźnik produktu 

 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba zawartych umów 

z rodzinami 

wspierającymi 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem rodzin 

wspierających 
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4.7 
Wspieranie funkcjonujących 

placówek wsparcia dziennego 
Wskaźnik produktu 

Liczba wspieranych 

placówek 
   

4.8 

Utworzenie lub przekształcenie 

jednej z funkcjonujących 

placówek wsparcia dziennego w 

specjalistyczną placówkę 

wsparcia dziennego 

Wskaźnik produktu 

Liczba utworzonych/ 

przekształconych 

specjalistycznych 

placówek wsparcia 

dziennego 

   

4.9 

Zapewnienie pomocy 

wolontariuszy dla rodzin 

przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba rodzin objętych 

wsparciem wolontariusza 
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 Cel Strategiczny 5 Zapewnienie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, podejmowanie działań wzmacniających rodziny naturalne, których dzieci 

zostały umieszczone w pieczy zastępczej celem powrotu dzieci do rodziny naturalnej 

 

 

Identyfikator 

działania. 
Działanie 

Wskaźnik 

produktu/rezultatu 
Definicja wskaźnika 2021 2022 2023 

5.1 

Współfinansowanie pobytu 

dziecka w instytucjonalnej i 

rodzinnej pieczy zastępczej 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba dzieci 

umieszczonych w 

pieczy zastępczej, za 

które miasto ponosi 

odpłatność 

   

5.2 

Realizacja działań 

zmierzających do 

przywrócenia stabilności 

rodzin, dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej celem 

powrotu dziecka do rodziny 

naturalnej 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba dzieci, które 

powróciły do rodziny 

naturalnej 

   

5.3 

Podejmowanie współpracy z 

podmiotami działającymi na 

rzecz powrotu dziecka z pieczy 

zastępczej do rodziny 

naturalnej 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba zrealizowanych 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

Liczba dzieci, które 

powróciły do rodziny 

naturalnej, 
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Cel Strategiczny 6: Podnoszenie jakości i efektywności usług na rzecz wspierania rodziny 

 

Identyfikator 

działania. 
Działanie 

Wskaźnik 

produktu/rezultatu 
Definicja wskaźnika 2021 2022 2023 

6.1 

Zapewnienie dostępu do 

szkoleń i superrewizji dla 

asystentów rodziny 

Wskaźnik produktu 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba zrealizowanych 

szkoleń/ superwizji 

Liczba asystentów 

rodziny uczestniczących 

w 

szkoleniach/superwizjach 

 

   

6.2 

Organizacja szkoleń, 

konferencji, superwizji dla 

osób zawodowo 

zajmujących się pracą z 

rodziną  

Wskaźnik produktu 

 

 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba zrealizowanych 

szkoleń , konferencji, 

superwizji 

Liczba osób 

uczestniczących w 

szkoleniach 
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VII. Finansowanie Programu 

Działania Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023 

będą realizowane i wdrażane zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Miasta. 

Podstawowymi źródłami finasowania Programu będą: budżet Miasta, budżet państwa, środki 

zewnętrzne oraz środki pozyskiwane przez organizacje pozarządowe.  
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VIII. Podsumowanie 

Gminny Program Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023 zakłada 

stworzenie warunków umożliwiających optymalną opiekę i wychowanie dziecka poprzez 

wzmocnienie rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Przedstawione w Programie działania mają charakter subsydiarny, wspierający rodziny 

w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Dzięki podejmowanym działaniom istnieje szansa na 

harmonijny rozwój i w przyszłości samodzielność życiową dzieci, które potrzebują ochrony 

i pomocy osób dorosłych. Istotnym elementem Programu jest współpraca instytucji 

powołanych do pomocy rodzinie przy założeniu zaangażowania i współdziałania ze strony tych 

rodzin.  
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