
Załącznik do Uchwały Nr ……. 

Rady Miejskiej w Wołowie 

z dnia…… 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WSPIERANIA  

RODZINY NA TERENIE  

GMINY WOŁÓW 

NA LATA 2021-2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 | S t r o n a  

SPIS TREŚCI 

WPROWADZENIE............................................................................................................................................................... 2 

UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU .............................................................................................. 3 

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROGRAMU ...................................................................................... 4 

CHARAKTERYSTYKA GMINY WOŁÓW ...................................................................................................................... 5 

POŁOŻENIE ...................................................................................................................................................................... 5 

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA .................................................................................................................................. 6 

RYNEK PRACY................................................................................................................................................................. 8 

INFRASTRUKTURA KULTURALNA, REKREACYJNA I SPORTOWA ........................................................... 9 

EDUKACJA I WYCHOWANIE ..................................................................................................................................... 9 

ZASOBY INSTYTUCJONALNE W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY ........................................................ 11 

ANALIZA SYTUACJI DZIECKA  I RODZINY W GMINIE WOŁÓW ................................................................... 12 

POMOC SPOŁECZNA .................................................................................................................................................. 12 

PROBLEM PRZEMOCY WŚRÓD RODZIN ........................................................................................................... 15 

PROBLEM ALKOHOLOWY WŚRÓD RODZIN ................................................................................................... 20 

DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB RODZIN ZAMIESZKUJĄCYCH  GMINĘ WOŁÓW ..................... 22 

PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO ................................................................................................ 43 

ANALIZA SWOT................................................................................................................................................................ 46 

CELE, ZADANIA I REALIZATORZY PROGRAMU ................................................................................................. 49 

ADRESACI PROGRAMU ................................................................................................................................................. 54 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ........................................................................................................................................... 54 

HARMONOGRAM REALIZACJI  PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY  NA LATA 2021-2023 .......... 55 

MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU ............................................................................................................ 57 

 

 

 

  

 



 

2 | S t r o n a  

W P R O W A D Z E N I E  
 

Rodzina jest środowiskiem życiowym niemal każdego człowieka. Stanowi 

integralną część każdego społeczeństwa, a zarazem jego najmniejszą i podstawową 

komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną, w której człowiek przychodzi na świat  

i z którą łączą go wielorakie związki do końca życia. Jest grupą małą, pierwotną,  

o przewadze więzi osobistych, odznacza się międzypokoleniową i wielopokoleniową 

trwałością więzi, a członkostwo w niej jest autentyczne, dobrowolne i w zasadzie 

nierozerwalne (za wyjątkiem porzucenia, rozwodu)1.  

Procesy industrializacji, urbanizacji i migracji w znaczący sposób zmieniły życie 

całych społeczeństw i rodzin. Przeobrażeniu uległa nie tylko struktura rodziny,  

ale również sposób jej funkcjonowania. Zmienił się model rodziny, zmalała liczebność jej 

członków, wzrosła jej anonimowość. Obok zinstytucjonalizowanego małżeństwa  

i rodziny funkcjonują alternatywne formy życia rodzinnego. 

Współczesny model rodziny z typu autorytatywnego przekształcił się w typ 

rodziny partnerskiej. W wyniku reorganizacji władzy rodzinnej, znaczącą jej część  

w rodzinie przejmuje matka – żona. Wskutek wspólnego rozwiązywania codziennych 

spraw, wspólnych doświadczeń małżonków, kształtuje się między nimi partnerski styl 

wzajemnych interakcji. Małżonkowie posiadają równe prawa i obowiązki. Kobieta  

i mężczyzna stają się równorzędnymi partnerami pod względem wykształcenia, pozycji 

społecznej, zainteresowań społecznych2. Według Jana Żebrowskiego zmiany 

w strukturze wewnętrznej rodziny obejmują trzy zasadnicze elementy: zmianę pozycji  

i ról małżonków, zmianę pozycji dziecka w rodzinie,  proces autonomizacji jednostki3.  

Główną przyczyną kształtowania się modelu partnerskiego w rodzinie jest wzrost 

niezależności ekonomicznej i psychicznej kobiety, która stanowi o poszerzeniu jej 

samodzielności życiowej. Kobiety – matki podejmują pracę zawodową, dążą do 

samorealizacji, niezależności. Rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Nie poświęcają 

już całej swojej uwagi i czasu tylko na wychowanie dzieci i dbanie o dom. Mężczyźni nie 

są już tylko jedynymi żywicielami rodziny, ale również uczestniczą w pracach 

domowych, w opiece i wychowywaniu dzieci. Dynamiczne zmiany w zakresie życia 

rodzinnego, których współcześnie doświadczamy, spowodowały destabilizację 

niektórych rodzin. Pojawiły się problemy opiekuńczo-wychowawcze, uzależnienia, 

izolacja społeczna. Osłabieniu lub zerwaniu uległy więzi rodzinne, co istotnie wpłynęło 

na strukturę rodziny, jej spoistość, pozytywne stosunki między wszystkimi członkami, 

zaburzyło równowagę wewnątrzrodzinną oraz wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa 

domowników, rozwój osobowości dziecka, zdolności adaptacyjne. Przemiany 

gospodarczo-kulturowe kształtujące życie społeczeństwa spowodowały wzrost liczby 

osób bezradnych, nieradzących sobie z problemami dnia codziennego. 

                                                
1 Kawula S, Brągiel J, Janke A., Pedagogika rodziny, Toruń 1999, s. 49. 
2 Cudak S., Wybrane cechy współczesnego modelu życia małżeńskiego i rodzinnego, [w:] Pedagogika 
rodziny, red. S. Cudak, Kielce 2007, s. 7. 
3 Żebrowski J., Współczesne przeobrażenia w funkcjonowaniu rodziny polskiej, [w:] Rodzina polska na 
przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia, patologie, red. J. Żebrowski, Gdańsk 2001, s. 23. 
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 Niemniej, pojawiły się zjawiska o charakterze globalnym, tj. choroby 

cywilizacyjne, rosnący odsetek ludzi starych, migracje oraz lokalnym, tj. ubóstwo, 

bezrobocie, niewydolność opiekuńcza i wychowawcza, uzależnienia, brak poczucia 

stabilizacji życiowej i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, poczucie 

osamotnienia, rozpad rodziny, itp. Wśród czynników, które składają się na dezintegrację 

rodziny, wymienić należy: niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji 

zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie 

obowiązków opiekuńczych względem dzieci, niski poziom kulturalny, intelektualny oraz 

moralny dorosłych, a także alkoholizm jednego lub obojga rodziców, przemoc. 

Zazwyczaj niekorzystne sytuacje w rodzinie współwystępują ze sobą. Z tego powodu 

coraz więcej rodzin i dzieci wymaga specjalistycznego wsparcia i zaangażowania wielu 

instytucji w przezwyciężanie istniejących dysfunkcji. Szukając prób pomocy dziecku, 

uwagę należy skupić nie tylko na problemach dziecka, ale także na problemach jego 

rodziny. Wobec tego w pracy socjalnej zaproponowano oddziaływanie 

zindywidualizowane nakierowane w pierwszej kolejności na dzieci, a w drugiej na 

matki, gdyż to głównie kobiety są beneficjentami pomocy społecznej.  

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny  

w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu 

ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości 

wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest 

zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania 

wartości i norm związanych z ich wychowaniem. Wszelkie działania powinny być 

prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę 

pomocniczości.  

 

UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji gminnych 3-letnich 

programów wspierania rodziny.  

Celem Programu jest zaplanowanie i podjęcie działań w zakresie pomocy 

rodzinom przeżywającym różnego typu trudności zakłócające lub uniemożliwiające 

prawidłowe wypełnianie podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

stworzenie spójnego i skutecznego systemu pomocy dla rodzin. W świetle założeń 

ustawy, pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być 

udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. 

Ważne jest, aby zarówno działania, jak również decyzje względem rodziny i jej członków 

były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji, tj. pomocy 

społecznej, szkoły, sądu, policji, itp.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonała podziału 

zadań i kompetencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego oraz organy 

administracji rządowej. Poniższa tabela przybliża ten podział. 
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Tabela 1. Podział zadań i kompetencji pomiędzy jednostki samorządu 
terytorialnego oraz organy administracji rządowej 

GMINA POWIAT SAMORZĄD WOJEWÓDZKI 

 Profilaktyka -  

wspieranie rodziny. 
 Piecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna, 

 usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej,  

 adopcja. 

 Asystent rodziny, 

 placówki wsparcia 

dziennego,  

 rodziny wspierające,  

 inne podmioty lub 

instytucje działające 

na rzecz rodziny. 

 Rodziny zastępcze  

i rodzinne domy 

dziecka,  

 placówki opiekuńczo - 

wychowawcze,  

 usamodzielnianie,  

 organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej 

(koordynator),  

 rodziny pomocowe. 

 Ośrodek adopcyjny,  

 regionalna placówka 

opiekuńczo-

terapeutyczna, 

 Interwencyjny Ośrodek 

Preadopcyjny. 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROGRAMU 

Zapisy Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Wołów na lata 2021-

2023 są odzwierciedleniem standardów i norm prawa wynikających z ustawodawstwa 

krajowego, znajdujących się m.in. w: 

 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 114, poz. 946),  

 ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),  

 ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1876 z późn. zm.),  

 ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),  

 ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407),  

 ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.),  

 ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),  

 ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2050),  

 ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 r. 

poz. 111),  
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 ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 877),  

 ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 

1348 z późn. zm.),  

 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057),  

 ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020 r. 

poz. 1359). 

C H A R A K T E R Y S T Y K A  G M I N Y  W O Ł Ó W  
 

POŁOŻENIE 
 

Gmina Wołów to gmina miejsko-wiejska położona w północnej części 

województwa dolnośląskiego, w powiecie wołowskim. Graniczy ona z 8 gminami – 

Brzeg Dolny, Malczyce, Oborniki Śląskie, Prochowice, Prusice, Ścinawa, Środa Śląska 

oraz Wińsko. Gmina Wołów posiada 37 jednostek pomocniczych, tj. sołectw, a jej 

siedzibą jest miasto Wołów, będące zarazem stolicą powiatu. Obszar Gminy zajmuje 

powierzchnię 331,1 km2, co stanowi niemal połowę terenu całego powiatu. Zachodnia 

granica Gminy przebiega wzdłuż malowniczego brzegu Odry, a na jej terenie znajduje się 

wiele jezior oraz dwa rezerwaty przyrody: Odrzysko oraz Uroczysko Wrzosy.  

 Rysunek 1. Położenie gminy Wołów na mapie Polski, województwa 

dolnośląskiego i powiatu wołowskiego 

 

Źródło: opracowanie własne 
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SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

Obraz aktualnego stanu społeczeństwa jest możliwy do przedstawienia między 

innymi dzięki analizie struktury demograficznej. Populacja gminy Wołów liczy 22 318 

osób (stan na 31.12.2020 roku). Na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba mieszkańców 

uległa nieznacznemu spadkowi. W 2020 roku w stosunku do roku 2018 widoczna jest 

zmiana na poziomie 1,1%.  

Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy Wołów w latach 2018-2020  

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/  

Liczba mężczyzn zamieszkujących Gminę była w 2020 roku nieco mniejsza od 

liczby kobiet, które stanowiły 50,6% ogólnej liczby ludności (11 302 kobiety), natomiast 

mężczyźni pozostałe 49,4% (11 016 mężczyzn). Współczynnik feminizacji w Gminie 

wynosił 103, co oznacza, że na każdych 100 mężczyzn przypadały 103 kobiety.  

Wykres 2. Liczba kobiet i mężczyzn zamieszkujących gminę Wołów na przestrzeni 
lat 2018-2020 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/  

Kolejną analizowaną kwestią jest przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą 

urodzeń żywych, a liczbą zgonów. Na koniec 2020 roku w gminie Wołów odnotowanych 

zostało 201 urodzeń oraz 288 zgonów. W związku z tym przyrost naturalny wyniósł -87, 

co odpowiadało przyrostowi naturalnemu -3,89 na 1000 mieszkańców. Jest to wartość 

podobna do wartości w całym województwie, gdzie wynosiła -4,09.  
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Tabela 2. Przyrost naturalny w gminie Wołów na przestrzeni lat 2018-2020 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

urodzenia żywe 231 185 201 
zgony 259 251 288 

przyrost naturalny -28 -66 -87 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

Struktura ludności w gminie Wołów według ekonomicznych grup wieku  

w 2020 roku przedstawia się następująco: 

 16,8% jest w wieku przedprodukcyjnym – do 17 roku życia; 

 60,6% mieszkańców Gminy jest w wieku produkcyjnym – dla kobiet jest to 

między 18-59 rokiem życia, a dla mężczyzn między 18-64 rokiem życia; 

 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym – 65 lat i więcej dla 

mężczyzn, 60 lat i więcej dla kobiet. 

Poniższa tabela prezentuje ekonomiczne grupy wieku w gminie Wołów.  

Na przestrzeni lat 2018-2020 nastąpiły niekorzystne przemiany demograficzne – 

zauważalny jest systematyczny wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym 

w ogólnej liczbie ludności. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym nieznacznie się 

zwiększył, natomiast udział osób w wieku produkcyjnym uległ zmniejszeniu. Udział 

osób w poszczególnych ekonomicznych grupach wiekowych w 2020 roku prezentował 

się nieco odmiennie od wskaźników w całym województwie dolnośląskim, gdzie osoby 

w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 17,2%, w wieku produkcyjnym – 59,2%, 

natomiast w wieku poprodukcyjnym – 23,6%. 

Tabela 3. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie 
ludności w latach 2018-2020 (w procentach) 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

wiek przedprodukcyjny 16,7 16,7 16,8 

wiek produkcyjny 62,1 61,3 60,6 
wiek poprodukcyjny 21,3 22,0 22,5 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/  
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RYNEK PRACY 
 

Na koniec 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie 

zarejestrowanych było łącznie 1 093 mieszkańców gminy Wołów, czyli o 7,2% więcej 

niż w roku poprzednim. Jest to związane z wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-

CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami. W czasie pandemii pracę straciło wiele 

osób, przede wszystkim pracujących w branżach szczególnie dotkniętych 

wprowadzanymi ograniczeniami oraz mających umowy cywilno-prawne. Skutki 

pandemii na rynku pracy mogą być jednak odroczone w czasie i dostrzegalne w dłuższej 

perspektywie czasowej, między innymi kryzys występujący w wielu branżach. Radzenie 

sobie z epidemią, a w jej następstwie z kryzysem gospodarczym i pogorszeniem sytuacji 

na rynku pracy, będzie wymagało w perspektywie najbliższych lat, zwrócenia 

szczególnej uwagi na podejmowanie działań wspierających mieszkańców w tym 

zakresie. 

 W gminie Wołów występuje dysproporcja pod względem płci – bezrobocie 

częściej dotyka kobiet, a w 2020 roku zarejestrowanych w PUP mieszkanek Gminy było 

595 (54,4%), natomiast mężczyzn – 498 (45,6%).  

Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych w podziale na płeć w gminie Wołów  
w latach 2018-2020 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/   

W 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie zarejestrowanych było 

aż 8,1% mieszkańców Gminy w wieku produkcyjnym, przy czym udział kobiet był 

znacznie wyższy od mężczyzn. Kobiety pozostające bez pracy w omawianym roku 

stanowił 9,7% wszystkich kobiet w wieku 18-60 lat z terenu Gminy, natomiast 

mężczyźni – 6,7%. Na przestrzeni ostatnich lat zwiększył się odsetek bezrobotnych 

mężczyzn, natomiast wskaźnik ten wśród kobiet ulegał wahaniom. 

Tabela 4. Udział bezrobotnych mieszkańców gminy Wołów zarejestrowanych  

w PUP w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci w latach 2018-

2020 (w procentach, stan na koniec grudnia) 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

mężczyźni 5,9 6,1 6,7 

kobiety 9,4 9,1 9,7 

ogółem 7,5 7,4 8,1 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/   
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INFRASTRUKTURA KULTURALNA, REKREACYJNA I SPORTOWA 
 

Infrastruktura sportowa, rekreacyjna, czy kulturalna to ważny aspekt 

funkcjonowania Gminy, który ma za zadanie podnosić jakość życia mieszkańców. 

Działalność kulturalną na terenie gminy Wołów prowadzi między innymi Wołowski 

Ośrodek Kultury wraz z filią w Lubiążu, który jest samorządową instytucją kultury. 

Przy WOK rozwija się działalność klubów i zespołów, tj. Zespołu Ludowego „Mojęcice”, 

Dolnośląskiego Zespołu Folklorystycznego „Warzęgowianie”. Dodatkowo, w Ośrodku 

odbywają się stałe zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz rekreacyjne, 

m.in. „Akademia Małego Artysty”, koło plastyczne dla dorosłych, nauka gry na gitarze, 

ukulele i pianinie, zajęcia baletowe, joga i aerobik, a także warsztaty kulinarne. WOK 

w ramach swojej działalności rozwija również lokalny wolontariat, a „Wołowski 

Kulturalny Wolontariat” stale rozwija skalę swojego oddziaływania. 

Na rozwój aktywności fizycznej i upowszechnianie sportu wśród rodzin 

zamieszkujących gminę Wołów wpływ ma w szczególności Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Wołowie, który dysponuje rozwiniętą infrastrukturą, m.in. Stadionem Miejskim, 

salami gimnastycznymi, halą widowiskowo-sportową, a także basenem, skateparkiem, 

kręgielnią i bazą noclegową. 

Z kolei promocją i upowszechnianiem czytelnictwa, popularyzacją literatury, 

udzielaniem informacji oraz profesjonalną pomocą użytkownikom w poszukiwaniu 

wiadomości zajmuje się Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami 

w Lubiążu, Mojęcicach, Starym Wołowie oraz Pełczynie.   

Wszystkie wspomniane instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy, 

kultury oraz aktywności sportowej mają ogromny wpływ na funkcjonowanie lokalnego 

społeczeństwa, w szczególności rodzin z dziećmi. Wskazane wyżej jednostki 

organizacyjne Gminy podejmują szereg działań animacyjnych i umożliwiają rodzinom 

aktywne spędzanie czasu wolnego, a także organizują imprezy i wydarzenia 

o charakterze profilaktycznym i integracyjnym. 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE 
 

W wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) w 2020 roku było 4 609 mieszkańców 

gminy Wołów. Rozpatrując kwestię ludności Gminy z podziałem na poszczególne 

edukacyjne grupy wiekowe możemy zauważyć, że najwięcej osób miało  

w przedmiotowym roku 7-12 lat (1 341 osób). Na drugim miejscu pod tym względem 

znalazły się osoby mające 20-24 lata (1 083 osoby), natomiast na trzecim mające 3-6 lat 

(835 osób). Co ważne, w Gminie nie występuje znaczna dysproporcja pod względem płci 

– kobiet w wieku potencjalnej nauki było w 2020 roku 2 258 i stanowiły 49% tej grupy. 

Ludność Gminy według edukacyjnych grup wieku z podziałem na płeć w 2020 roku 

prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 4. Ludność gminy Wołów według edukacyjnych grup wieku z podziałem 
na płeć w 2020 roku 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

Na terenie Gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:  

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orląt Lwowskich, 

 Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie, 

 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie, 

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej, 

 Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu, 

 Zespół Szkół Społecznych w Wołowie, 

 Przedszkole Nr 1 „Chatka Puchatka”, 

 Przedszkole Nr 2 „Słoneczko”, 

 Przedszkole w Lubiążu przy ZSP w Lubiążu, 

 Niepubliczne Przedszkole „Adaś” przy ZSS w Wołowie, 

 Punkt Przedszkolny Kubusia Puchatka, 

 Niepubliczne Przedszkole „U Babci”, 

 Niepubliczny Żłobek „Bajka”. 

Ponadto na terenie miasta Wołów działalność prowadzi Dzienny Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych 

w Wołowie, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii przy Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, 

a także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, będąca jednostką organizacyjną 

powiatu wołowskiego. 
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Z A S O B Y  I N S T Y T U C J O N A L N E  
W  Z A K R E S I E  W S P I E R A N I A  R O D Z I N Y   

 

Do istotnych zasobów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 

funkcjonujących na terenie gminy Wołów należą: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie,  

 Urząd Miejski w Wołowie, 

 Komenda Powiatowa Policji w Wołowie, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

 placówki oświatowe,  

 placówki ochrony zdrowia, 

 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lubiążu,  

 Punkt Pomocy Psychologicznej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny przy MOPS), 

 Centrum Profilaktyki Uzależnień w Wołowie, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie, 

 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Wołowie, 

 Wołowski Ośrodek Kultury, 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wołów, 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie, 

 organizacje pozarządowe, kościoły oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (NGO).  

 

Są to podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych oraz wspierania rodziny, bądź tą działalność wspomagające. Działają 

również na zasadzie współpracy międzyinstytucjonalnej.  

Do zasobów osobowych działających na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych oraz wspierania rodziny w gminie Wołów można zaliczyć: 

 pedagogo w, psychologo w zatrudnionych w placo wkach os wiatowych, 

wychowawczych; 

 terapeuto w uzalez nien ; 

 pracowniko w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie; 

 członko w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych; 

 pracowniko w Miejskiego Os rodka Pomocy Społecznej; 

 funkcjonariuszy Policji. 
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A N A L I Z A  S Y T U A C J I  D Z I E C K A   
I  R O D Z I N Y  W  G M I N I E  W O Ł Ó W  

 

POMOC SPOŁECZNA  
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Główną jednostką wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie 

Miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.  

Na przestrzeni lat 2018-2020 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej  

na terenie Gminy ulegała wahaniom, niemniej w 2020 roku w porównaniu do roku 2018 

zwiększyła się o 27 rodzin, tj. 4,3%. W 2020 roku z pomocy skorzystało 629 rodzin,  

w których żyło łącznie 1 158 osób. 

Wykres 5. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej  
w gminie Wołów w latach 2018-2020 

 
Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok 

W 2020 roku najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej były kolejno: ubóstwo (351 rodzin), długotrwała 

lub ciężka choroba (273 rodziny), bezrobocie (236 rodzin) oraz niepełnosprawność  

(220 rodzin). Szczegółowe dane w zakresie powodów udzielania świadczeń w latach 

2018-2020 przedstawia tabela nr 5. 

Tabela 5. Powody udzielania świadczeń w latach 2018-2020 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

ubóstwo 395 377 351 
długotrwała lub ciężka choroba 258 329 273 

bezrobocie 273 243 236 
niepełnosprawność 227 253 220 

alkoholizm 107 106 102 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 78 73 62 

potrzeba ochrony macierzyństwa 54 46 34 
bezdomność 34 35 32 
narkomania 7 5 6 

przemoc w rodzinie 11 7 6 
trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego 3 3 5 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018, 2019 i 2020 rok  
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W 2020 roku zostało przyznanych łącznie 1 672 świadczenia rodzinom 

posiadającym jedno dziecko, 1 266 świadczeń rodzinom z dwójką dzieci, 1 234 

świadczenia rodzinom z trójką dzieci oraz 1 046 świadczeń  rodzinom z czwórką lub 

większą liczbą dzieci. Zdecydowana większość przyznanych świadczeń dla rodzin 

z dziećmi miała charakter niematerialny (94%). Szczegółowe dane w zakresie liczby 

przyznanych świadczeń niepieniężnych oraz pieniężnych przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 6. Typy rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną w formie świadczeń  
w 2020 roku 

typ rodzin 
liczba świadczeń 

niepieniężnych 

liczba świadczeń 

pieniężnych 

liczba świadczeń 

ogółem 

jedno dziecko 1 536 136 1 672 

dwoje dzieci 1 158 108 1 266  

troje dzieci 1 192 51 1 234 

czworo i więcej dzieci 1 019 27 1 046 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok 

Mieszkańcy gminy Wołów korzystają z szeregu form wsparcia z zakresu 

świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programu „Dobry start”, programu 

„Karta Dużej Rodziny”, świadczenia wychowawczego 500+, czy świadczenia „Za Życiem”.  

Na poniższym wykresie zaprezentowana została średniomiesięczna liczba rodzin 

korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających  

z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na przestrzeni lat 2018-2020. 

Możemy zauważyć, że ze świadczeń tych w 2020 roku korzystało średnio 427 rodzin, 

czyli o 20,5% rodzin mniej niż w roku 2019 i o 25% mniej w porównaniu do roku 2018.  

Wykres 6. Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych 
wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka w latach 2018-2020 

 
Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok  

W 2018 roku ze świadczenia wychowawczego 500+ skorzystało 2 117 dzieci 

z 1474 rodzin, w 2019 roku – 3 575 dzieci z 2 362 rodzin, natomiast w 2020 roku 

świadczenie 500+ przyznane zostało na 3 705 dzieci z 2 373 rodzin. Na przestrzeni 

ostatnich trzech lat zauważalny jest wzrost liczby rodzin oraz dzieci korzystających  

ze świadczenia wychowawczego. Całkowita kwota przyznanego wsparcia w formie 

zasiłku wychowawczego wyniosła w 2020 roku 21 087 526 zł, czyli niemal dwukrotnie 

więcej niż w 2018 roku (wzrost o 89%).  
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Tabela 7. Liczba rodzin, dzieci i świadczeń oraz kwota świadczeń wychowawczych 
500+ na przestrzeni lat 2018-2020  

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba rodzin 1 474 2 362 2 373 

liczba dzieci 2 117 3 575 3 705 

liczba świadczeń 22 415 31 852 42 418 

kwota świadczeń (zł) 11 177 741 15 815 888 21 087 526 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej z 2018, 2019 i 2020 rok 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji nowe zadanie z dniem 01.07.2018 roku.  

Nowym zadaniem było ustalenie prawa i wypłata świadczeń „Dobry start”, które 

przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dzieciom  lub osobom uczącym 

się do 20 roku życia oraz dzieciom lub osobom uczącym się do 24 roku życia – 

w przypadku dzieci lub osób uczących i legitymujących się orzeczeniem 

o niepełnosprawności.  Od 1 lipca 2021 roku za obsługę i wypłatę świadczenia „Dobry 

start”, tzw. „300+” odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2020 roku 

świadczenie „Dobry start” zostało przyznane na 2 352 dzieci zamieszkujących gminę 

Wołów, a kwota przeznaczona na to zadanie wyniosła 705 600 zł. W porównaniu do 

roku 2018 zauważalny jest wzrost liczby dzieci, dla których wypłacone zostały 

świadczenia „Dobry start”.  

Tabela 8. Liczba rodzin oraz kwota świadczeń „Dobry start” na przestrzeni lat 
2018-2020  

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba dzieci 2 300 2 382 2 352 

kwota świadczeń (zł) 690 000 714 600 705 600 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018, 2019 i 2020 
rok 

Z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe 

świadczenie w wysokości 4 000 zł. Ośrodek jest realizatorem zadań ustawy z dnia 

4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. W 2020 roku, owe 

świadczenie zostało przyznane 3 rodzinom oczekującym narodzin dziecka, natomiast 

w latach poprzednich potrzeba wsparcia wystąpiła w przypadku 4 rodzin.   

Tabela 9. Liczba rodzin i świadczeń  „Za Życiem” oraz środki przeznaczone na ten 

cel w latach 2018-2020 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba rodzin 4 4 3 

kwota świadczeń (zł) 16 000 16 000 12 000 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018, 2019 i 2020 
rok 
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Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez 

sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty 900,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00 zł. 

W 2020 roku z omawianych świadczeń skorzystało 173 dzieci ze 124 rodzin. Na 

przestrzeni ostatnich trzech lat liczba rodzin i dzieci uprawnionych do świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego wahała się. Szczegółowe dane w zakresie liczby osób 

i rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego przedstawione zostały 

w poniższej tabeli. 

Tabela 10. Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego 
oraz kwota świadczeń w latach 2018-2020 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba rodzin 130 102 124 

liczba dzieci 184 148 173 

kwota świadczeń (zł) 846 260 786 627 690 169 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018, 2019 i 2020 
rok 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku poniósł wydatki związane  

z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 372 022,00 zł. 

Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można wzrost wydatków Gminy na realizację tego 

zadania. 

Wykres 7. Liczba dzieci i odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej na przestrzeni 
lat 2017-2020 (w złotych) 

 
Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018, 2019 i 2020 rok 

W 2020 roku w MOPS zatrudnionych było 2 asystentów rodziny, a z ich usług 

skorzystało 12 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, w których wychowywało się łącznie 29 dzieci. Na przestrzeni 

analizowanych lat liczba rodzin oraz dzieci, które korzystały z usług asystenta rodziny 

uległa zmniejszeniu, jednakże rok 2020 był okresem trudnym, podczas którego 

konieczne było ograniczenie skali działań i kontaktów międzyludzkich.  

Tabela 11. Dane dotyczące asystentury rodziny na przestrzeni lat 2018-2020 
wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba rodzin, które korzystały z usług asystenta rodziny 19 21 12 

liczba dzieci 49 70 29 

liczba asystentów rodziny w Gminie 2 2 2 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018, 2019 i 2020 
rok 
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PROBLEM PRZEMOCY WŚRÓD RODZIN 
 

W 2020 roku z powodu przemocy w rodzinie pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wołowie otrzymało 6 rodzin, w roku poprzednim 1 rodzina więcej, tj. 7, 

natomiast w 2018 roku konieczność wsparcia rodzin z powodu zachowań 

przemocowych wystąpiła w przypadku 11 rodzin zamieszkujących gminę Wołów. 

W 2020 roku liczba rodzin otrzymujących pomoc społeczną wyniosła 629, a więc 

rodziny z problemem przemocy w rodzinie stanowiły niemal 1% ogółu. 

Wykres 8. Liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu przemocy  
w rodzinie w latach 2017-2020  

 
Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018, 2019 i 2020 rok 

 Kolejną analizowaną kwestią są dane statystyczne dotyczące działań Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych  

w latach 2018-2020. W 2018 roku liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 

wyniosła 4, natomiast w latach kolejnych częstotliwość spotkań członków Zespołu 

zmniejszyła się – w 2020 roku odbyły się zaledwie 2 posiedzenia, co było 

m.in. konsekwencją wystąpienia pandemii SARS-CoV-2. Liczba powołanych grup 

roboczych w 2020 roku kształtowała się na poziomie 81, co oznacza, że w stosunku do 

lat poprzednich przyjęła najwyższą wartość. Na przestrzeni lat 2018-2020 dostrzegalny 

jest również znaczny wzrost liczby posiedzeń grup roboczych, które w 2018 roku odbyły 

się 102 razy, w 2019 roku – 122 razy, natomiast w 2020 roku – 126. Dane w tym 

zakresie przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

Tabela 12. Dane  statystyczne dotyczące działań Zespołu Interdyscyplinarnego   
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych w latach 2018-2020 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 4 3 2 

liczba utworzonych grup roboczych 51 61 81 

liczba posiedzeń grup roboczych 102 122 126 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 
2018, 2019 i 2020 rok 

 

 

 

11 

7 
6 

0

3

6

9

12

2018 2019 2020



 

17 | S t r o n a  

W latach 2018-2019 liczba rodzin objętych wsparciem i pomocą członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w gminie Wołów była analogiczna 

do liczby utworzonych grup roboczych. Oznacza to, że każda grupa podejmowała się 

indywidualnych przypadków. Niemniej, w 2020 roku pomocą 81 grup objęto 86 rodzin 

zamieszkujących Gminę. 

Wykres 9. Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 
roboczych w latach 2018-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 
2018, 2019 i 2020 rok 

W 2020 roku członkowie grup roboczych prowadzili pracę z 88 osobami 

dotkniętymi problemem przemocy, wśród których znalazły się 42 kobiety, 39 mężczyzn 

oraz 7 dzieci. W stosunku do lat poprzednich nastąpił spadek liczby kobiet doznających 

problemów z powodu zachowań przemocowych oraz znaczący wzrost liczby mężczyzn 

objętych wsparciem grup roboczych. Na przestrzeni lat 2018-2020 zaobserwować 

można problem przemocy wobec dzieci oraz konieczność udzielania im specjalistycznej 

pomocy. 

Wykres 10. Charakterystyka osób objętych pomocą grup roboczych  w gminie 
Wołów w latach 2018-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 
2018, 2019 i 2020 rok 

Na przestrzeni lat 2018-2020 na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie nie odebrano żadnego dziecka w sytuacji bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.  

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą 

odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby 

dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności 

podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych 
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pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty  

i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy  

w rodzinie. Przedstawiciele podmiotów wyżej wymienionych, realizują procedurę 

„Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych 

działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury 

„Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”  

w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, 

podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia 

dokonanego przez członka rodziny, bądź przez osobę będącą świadkiem przemocy  

w rodzinie.  

W 2020 roku wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” wobec 85 rodzin – to o 24 

więcej niż w 2019 roku oraz o 34 więcej niż w 2018 roku. Do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w 2020 roku wpłynęło 107 „Niebieskich Kart – A” wszczynających 

procedurę, a zdecydowana większość sporządzona została przez funkcjonariuszy Policji, 

natomiast 1 przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, tj. MOPS, a 3 przez 

pracowników systemu oświaty. W latach poprzednich również większość procedur 

została wszczęta przez Policję. Poniższa tabela obrazuje wzrost liczby uruchomionych 

procedur „Niebieskie Karty” na przestrzeni  lat 2018-2020.  

Tabela 13. Dane statystyczne dotyczące procedury „Niebieskie Karty” w latach 
2018-2020  

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę 
51 61 85 

liczba formularzy „Niebieska Karta – A” wszczynających 

procedurę, w tym: 
51 61 107 

Policja 50 57 103 

jednostki pomocy społecznej 1 4 1 

oświata - - 3 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 
2018, 2019 i 2020 rok 

W 2020 roku sporządzono 48 formularzy „Niebieska Karta – C” oraz taką samą 

liczbę formularzy „Niebieska Karta – D”. W roku poprzednim sporządzono również taką 

samą liczbę formularzy „C” oraz „D” – 61, natomiast w 2018 roku liczba sporządzonych 

formularzy „Niebieska Karta – C” wyniosła 51, a część „D” – 50. Dynamika zmian 

w zakresie procedury „Niebieskie Karty” w latach 2018-2019 wskazuje na wzrost liczby 

formularzy, natomiast w 2020 roku nastąpił spadek w tym zakresie, co związane było 

z wprowadzonymi ograniczeniami na skutek pandemii.  

Tabela 14. Dane  statystyczne dotyczące procedury „Niebieskie Karty” w latach  
2018-2020 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta – C” 
51 61 48 

liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta – D” 
50 61 48 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 
2018, 2019 i 2020 rok 
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W 2020 roku zakończono 61 procedur „Niebieskie Karty”, w tym 36 z powodu 

zakończenia stosowania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu 

pomocy, natomiast pozostałe 25 z powodu braku zasadności podejmowanych działań. 

W stosunku do lat poprzednich liczba zakończonych procedur uległa zwiększeniu, 

w szczególności z powodu braku zasadności podejmowanych działań. 

Tabela 15. Dane  statystyczne dotyczące procedury „Niebieskie Karty” w latach  
2018-2020 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba zakończonych procedur 
„Niebieskie Karty” ogółem 

41 57 61 

w
 t

y
m

:  

z powodu zakończenia przemocy  

w rodzinie oraz zrealizowania 

indywidualnego planu pomocy 

32 46 36 

z powodu braku zasadności 

podejmowanych działań 
9 11 25 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 
2018, 2019 i 2020 rok 

Na terenie gminy Wołów osoby doznające i stosujące przemoc w rodzinie mogą 

uzyskać pomoc i wsparcie prawne oraz psychologiczne w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnym, tj. Punkcie Pomocy Psychologicznej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

który funkcjonuje w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie. 

Psycholog świadczący specjalistyczne wsparcie dyżuruje w zależności od rzeczywistej 

potrzeby. W 2018 roku w miesiącu odbywało się średnio 15 spotkań, natomiast w 2020 

roku po pomoc każdego miesiąca zgłaszało się około 24 mieszkańców Gminy. 

Na przestrzeni analizowanych lat liczba osób stosujących oraz doznających przemocy 

w rodzinie korzystających z Punktu wahała się, podobnie jak liczba udzielonych im 

porad. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższy wykres.  

Wykres 11. Liczba osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc, którym 
udzielono porad w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w latach 2018-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1 za 2018, 2019 i 2020 rok 
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PROBLEM ALKOHOLOWY WŚRÓD RODZIN  
 

W 2020 roku z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wołowie z powodu uzależnienia od alkoholu skorzystały 102 rodziny liczące 154 

członków, natomiast narkomania była powodem objęcia wsparciem 6 rodzin, które 

liczyły 12 osób. W porównaniu do poprzednich lat zauważyć można spadek liczby 

rodzin korzystających ze wsparcia z powodu alkoholizmu oraz wahanie się liczby rodzin 

otrzymujących pomoc z powodu narkomanii.  

Wykres 12. Liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu 
alkoholizmu i narkomanii w gminie Wołów na przestrzeni lat 2018-2020 

 
Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018, 2019 i 2020 rok  

Ważną rolę w procesie przeciwdziałania uzależnieniom odgrywają również 

działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, w ramach przysługujących jej uprawnień.  

Według stanu na koniec 2020 roku Komisja liczyła 5 członków. W 2020 roku 

członkowie GKRPA przeprowadzali rozmowy z 62 osobami uzależnionymi od alkoholu 

oraz 16 członkami rodzin osób uzależnionych. Podjęto czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w placówce uzależnienia 

wobec 44 osób oraz wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego wobec 4 mieszkańców Gminy. W stosunku do poprzednich lat 

odnotowany został wzrost liczby osób uzależnionych oraz członków rodzin osób 

uzależnionych, z którymi przeprowadzono rozmowy, natomiast liczba osób w stosunku 

do których podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia 

uzależnienia zmniejszyła się. W aspekcie liczby osób, wobec których wystąpiono do sądu 

z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego zauważalne jest 

wahanie. Dane dotyczące podejmowanych działań GKRPA w Wołowie wobec osób 

uzależnionych w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela 16. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Wołowie wobec osób uzależnionych w latach 2018-2020 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba osób uzależnionych, z którymi 

przeprowadzono rozmowy 
43 42 62 

liczba członków rodzin osób uzależnionych,  

z którymi przeprowadzono rozmowy 
4 0 16 

liczba osób w stosunku do których podjęto 

czynności zmierzające do orzeczenia  

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  

w placówce leczenia uzależnienia 

105 93 44 

liczba osób, wobec których wystąpiono do sądu 

z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego 
18 3 4 

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1 za 2018, 2019 i 2020 rok 

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Wołowie w każdy czwartek w godz. 

15-18 telefoniczny dyżur pełni psycholog, a sam Punkt czynny jest średnio 36 godzin 

w miesiącu. Jak wynika z przedstawionych na poniższym wykresie danych, w 2020 roku 

udzielono 143 porady 47 osobom z problemem alkoholowym oraz 19 porad 12 

dorosłym członkom rodzin osób z problemem uzależnienia. W porównaniu do 2018 

roku zarówno liczba dorosłych członków rodzin osób z problemem alkoholowym, jak 

i liczba porad dla nich oraz osób z uzależnieniem uległa zwiększeniu. 

Wykres 13. Liczba osób, którym udzielono porad w Punkcie Informacyjno-
Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w latach 2018-
2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1 za 2018, 2019 i 2020 rok 
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Ponadto, mieszkańcy Gminy przeżywający trudności związane z problemem 

uzależnień mają możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów zatrudnionych 

w Centrum Profilaktyki Uzależnień w Wołowie. Poradnictwo psychologiczne odbywa się 

w poniedziałki w godzinach 16.00-19.00 oraz w czwartki od 15.00 do 18.00, natomiast 

terapeuta ds. uzależnień spotyka się z mieszkańcami w środy w godzinach 16.00-19.00. 

W ramach działalności Centrum organizowane są również spotkania grup 

samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Grupa Al.-Anon dla 

dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym spotyka sia w piątki, natomiast 

mitingi dla osób uzależnionych (AA) odbywają się we wtorki i niedziele w godzinach 

17.00-19.00. 

D I A G N O Z A  P R O B L E M Ó W  I  P O T R Z E B  
R O D Z I N  Z A M I E S Z K U J Ą C Y C H   

G M I N Ę  W O Ł Ó W  

Wspieranie rodzin zamieszkujących gminę Wołów obejmuje szeroki zakres ich 

funkcjonowania – począwszy od organizowania opieki nad dziećmi w Gminie, przez 

pomoc w przezwyciężaniu problemów uzależnień i przemocy, a skończywszy na 

dostarczaniu usług społecznych kierowanych do rodziców i opiekunów w celu 

wzmocnienia ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych i podniesienia kompetencji 

rodzicielskich. Działania te mają na celu przywrócenie rodzinie zdolności do 

wypełniania jej funkcji, a w szczególnych przypadkach niedopuszczenie do umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej.  

Mając na uwadze szerokie spektrum funkcjonowania rodzin, na przełomie maja 

i czerwca 2021 roku w Gminie przeprowadzone zostało badanie ankietowe, które miało 

na celu zdiagnozować główne problemy, z którymi zmagają się rodziny, ale i wskazać 

formy wsparcia, które w najwyższym stopniu odpowiadają na ich rzeczywiste potrzeby 

rodzin. Badanie umożliwiło również zdefiniowanie ich przyczyn lub czynników 

wywołujących sytuacje problemowe w rodzinach, określenie ich skali oraz zakresu 

występowania, a docelowo pozwoliło na wysunięcie wniosków, które umożliwiły 

opracowanie celów i działań zgodnych z najpilniejszymi potrzebami mieszkańców. 

Badania wśród dorosłych mieszkańców zostały wykonane zgodnie z metodologią 

ilościową i przeprowadzone za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web 

Interviews). Technika ta polega na przeprowadzeniu ankiety, która jest dostępna online. 

Pozwala ona na anonimowość, dzięki czemu osoby biorące udział w badaniu czują się 

swobodnie, natomiast respondenci badania dobrani zostali w sposób losowy. 

 Próba badawcza mieszkańców liczyła 98 osób, natomiast kobiety stanowiły 

zdecydowaną większość badanych – uzupełniły one 83 kwestionariusze ankiety (85%), 

natomiast mężczyźni pozostałe 15 (15%). 
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Wykres 14. Struktura badanej grupy. N=98 

 

Analiza struktury badanej grupy pokazuje, iz  respondenci są mocno zro z nicowani 

pod względem wieku. Najliczniejszą grupę stanowią ankietowani mający 36-45 lat 

(39%) oraz 26-35 lat (27%). Ws ro d oso b biorących udział w badaniu byli ro wniez  

mieszkan cy w wieku 46-55 lat (14%) oraz 18-25 lat i 56-65 lat (8%). 4% 

kwestionariuszy zostało uzupełnionych przez mieszkan co w Miasta mających powyz ej 

65 lat. 

Wykres 15. Wiek: N=98 

 
Na poniz szym wykresie zaprezentowany został poziom wykształcenia 

respondento w. Ponad połowę kwestionariuszy ankiety uzupełnili mieszkan cy  

legitymujący się wykształceniem wyz szym (61%), a co czwarty badany posiada 

wykształcenie s rednie lub pomaturalne (24%). 8% badanych mieszkan co w to 

absolwenci szko ł zawodowych, 5% zakon czyło swoją edukację na poziomie 

podstawowym, natomiast 1% na gimnazjalnym.  

Wykres 16. Wykształcenie: N=98 
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Analiza sytuacji materialnej badanej grupy pokazuje, z e ponad połowa dorosłych 

mieszkan co w gminy Woło w okres liła swoją sytuację materialną pozytywnie (38% – 

dobrze, a 19% – bardzo dobrze). Co trzeci mieszkaniec biorący udział w badaniu ocenił 

swoją sytuację materialną jako ani dobrą, ani złą (33%), 9% uwaz a, z e jest ona zła, 

natomiast 1% badanych przyznał, z e jest ona bardzo zła. 

Wykres 17. Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? N=98 

 
Stan cywilny osób biorących udział w badaniu diagnozującym przedstawia się 

następująco: większość respondentów jest zamężnych/żonatych (76%), 12% badanych 

to panny/kawalerowie, 8% stanowią osoby rozwiedzione, natomiast 4% to wdowy/ 

wdowcy. 

Wykres 18. Stan cywilny: N=98 

 

 W pierwszym pytaniu dotyczącym wsparcia rodzin zamieszkujących gminę 

Wołów spytaliśmy respondentów, czy i jakich problemów doświadczają ich rodziny. 

Co trzeci mieszkaniec udzielający odpowiedzi na to pytanie stwierdził, że ich głównym 

problemem jest niewystarczająca oferta sportowa, kulturalna i rekreacyjna dla 

rodzin z dziećmi (31%). Znaczna część badanych wskazała, że zmaga się 

z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności członka/członków rodziny 

(18%) lub długotrwałą/ciężką chorobą (17%). Respondenci potwierdzili również 

w badaniu, iż na terenie Gminy występuje problem integracji rodzin z dziećmi ze 

społeczeństwem lokalnym (15%). 14% badanych przyznało, że doznaje problemów 

natury mieszkaniowej, a 13% ze względu na uzależnienia behawioralne i alkoholizm. 

Ankietowani zwrócili również uwagę na problem niedostosowania infrastruktury 

technicznej i architektury miejskiej do wózków dla dzieci, niewystarczającą ofertę 

kulturalną dla mieszkańców bez dzieci, niską dostępność do placówek wychowania 

przedszkolnego w niektórych rejonach Gminy oraz brak żłobka samorządowego. 

Pozytywnym wnioskiem jest jednak fakt, iż znaczna część badanych zaprzeczyła, aby ich 

rodziny doznawały jakichkolwiek trudności (27%).   
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Wykres 19. Czy Pana/i rodzina doświadcza, któryś z niżej wymienionych 
problemów? N=98 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o podzielenie się swoją 

opinią na temat wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie ich rodzin. 

Jedynie 11% ankietowanych stwierdziło, że wystąpienie pandemii nie wpłynęło na 

codzienne życie ich rodzin, 3% badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi, natomiast zdecydowana większość badanych (86%) przyznała, że miał 

on wpływ na ich życie zawodowe i rodzinne. W opinii 27% osób sposób 

funkcjonowania ich rodzin zmienił się w dużym stopniu, 24% – raczej w dużym, 14% – 

raczej w małym, natomiast 20% – w małym stopniu.  

Wykres 20. W jakim stopniu Pana/i zdaniem pandemia koronowirusa SARS-CoV-2 
wpłynęła na funkcjonowanie Pan/i rodziny? N=98 

 

 W badaniu ankietowym mieszkańcy ocenili również poziom natężenia 

poszczególnych problemów społecznych w swojej społeczności lokalnej. Z analizy ich 

odpowiedzi wynika, iż najbardziej zauważalnym problemem jest emigracja ludzi 

młodych z Gminy, na co wskazało 45% respondentów uznając jego skalę za dużą lub 

bardzo dużą. Niski poziom integracji społecznej został uznany za istotny problem 

przez 38% mieszkańców, problemy mieszkaniowe oraz samotność/izolacja osób 

starszych przez 36%, alkoholizm przez 34%, a długotrwała i/lub ciężka choroba przez 

32%. W przypadku bezrobocia największy odsetek respondentów stwierdził, że 

występuje ono w średnim natężeniu (30%), podobnie jak bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych (27%). Odpowiedzi ankietowanych umożliwiły również 

wskazanie tych problemów, które ich zdaniem przybierają najmniejszą skalę w gminie 

Wołów. Są to kolejno według liczby wskazań (bardzo małe i małe): bezdomność (50%), 

przestępczość (37%), narkomania (35%), ubóstwo (35%) oraz sięganie po alkohol przez 

osoby niepełnoletnie (32%). Należy również zauważyć, że znaczna część mieszkańców 

miała trudność, aby określić skalę poszczególnych problemów w Gminie – w przypadku 

przemocy w rodzinie było to 32%, a samotnego rodzicielstwa – 29%. 
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Wykres 21. Proszę ocenić poziom natężenia niżej wymienionych problemów 
społecznych wśród rodzin mieszkających w Gminie. N=98 

 

W badaniu przeprowadzonym wśród dorosłych mieszkańców gminy Wołów 

podjęto się określenia dostępności do usług społecznych kierowanych do rodzin 

z dziećmi przez realizatorów lokalnej polityki społecznej. Z odpowiedzi respondentów 

wynika, iż do najpowszechniejszych działań w zakresie wsparcia rodzin należy 

zapewnienie opieki przedszkolnej dla dzieci (53%), wspieranie dzieci i młodzieży 

w wyrównywaniu szans edukacyjnych (26%) oraz organizacja i zagospodarowanie 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (26%). Z kolei niską i bardzo niską dostępnością 

w opinii mieszkańców odznacza się podejmowanie działań mających na celu 

wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców (50%), organizacja działań na 

rzecz integracji rodzin (50%), a także zagospodarowanie czasu wolnego dla rodzin 

(45%) i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 (45%). 
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Wykres 22. Jak ocenia Pan/i poziom dostępności do usług w niżej wymienionych 
obszarach w Gminie? N=98 

 

W ostatnim pytaniu dotyczącym życia społeczno-kulturalnego rodzin 

zamieszkujących gminę Wołów, respondenci określili w jaki sposób oraz jak często 

spędzają czas wolny ze swoimi rodzinami. Zdecydowana większość badanych (85%) 

wskazała, że bardzo często lub często podejmuje się prac domowych i ogrodowych 

wraz z członkami swojej  rodziny oraz słucha muzyki (80%). Popularną rozrywką 

wśród rodzin jest również oglądanie telewizji (65%), spotykanie z innymi członkami 

rodziny (60%) oraz spacerowanie (58%). Znaczna część odpowiedzi mieszkańców 

padła również na wspólne czytanie książek i prasy (52%), naukę oraz zwiększanie 

kompetencji (45%), a także wspólne wyjścia na lody i do restauracji (42%). Rodzinne 

wyjazdy na wycieczki mają miejsce „czasami” w domach 38% badanych, wspólne 

uprawianie sportu w 35%, a granie w gry planszowe zostało wskazane przez 40% 

respondentów. Poprzez analizę odpowiedzi mieszkańców Gminy  na pytanie „Jak często 

Pan/i rodzina spędza wspólnie swój czas wolny w następujący sposób?”  klaruje się obraz 

działań i aktywności najrzadziej podejmowanych przez rodziny zamieszkujące gminę 

Wołów. Rzadko lub nigdy do kina, teatru, na wystawy, koncerty i inne wraz ze swoją 

rodziną wychodzi aż 54% badanych, do galerii handlowych – 53%, do parków rozrywki 

i centrów rekreacyjnych – 51%, a na festyny i pikniki rodzinne (49%).  
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Wykres 23. Jak często Pan/i rodzina spędza wspólnie swój czas wolny 
w następujący sposób? N=98  

 

W kolejnej części badania mieszkańcy zostali poproszeni o wskazanie form 

wsparcia z pomocy społecznej, z których korzystają ich rodziny. 29% respondentów 

podało, iż nie korzysta z żadnego wsparcia świadczonego przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, natomiast 1% nie wie, czy jest beneficjentem działań na rzecz 

wsparcia rodzin. Większość rodzin korzystających z usług i świadczeń w celu poprawy 

jakości życia rodzin z dziećmi wskazało na świadczenie wychowawcze, czyli 

tzw. 500+ (68%), 15% rodzin badanych korzysta ze świadczeń rodzinnych, w tym 10% 

z zasiłków pielęgnacyjnych. Należy zauważyć, że stosunkowo wysoki odsetek rodzin 

otrzymuje wsparcie w formie świadczenia alimentacyjnego (9%), a 8% objętych jest 

pomocą terapeutyczną. Z deklaracji respondentów wynika, że edukacją w zakresie 

właściwego wypełniania ról rodzicielskich objętych jest 4% badanych, pracą socjalną – 

2%, a wsparciem asystenta rodziny lub rodziny wspierającej – 1%. Ponadto, z pomocy 

1% 

4% 

3% 

4% 

6% 

9% 

10% 

8% 

21% 

9% 

14% 

19% 

26% 

22% 

26% 

40% 

45% 

9% 

10% 

12% 

11% 

22% 

26% 

24% 

34% 

22% 

35% 

31% 

33% 

33% 

38% 

40% 

40% 

40% 

36% 

35% 

36% 

32% 

40% 

34% 

38% 

38% 

20% 

42% 

30% 

30% 

29% 

26% 

20% 

13% 

7% 

45% 

42% 

43% 

48% 

23% 

27% 

24% 

18% 

3% 

14% 

24% 

16% 

11% 

14% 

10% 

6% 

5% 

9% 

9% 

6% 

5% 

8% 

5% 

3% 

2% 

33% 

0% 

1% 

2% 

2% 

4% 

1% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Wychodzimy do kina, teatru, na wystawy,
koncerty itp.

Chodzimy do parków rozrywki, centrów
rekreacyjnych itp.

Chodzimy na festyny i pikniki rodzinne

Wychodzimy do galerii handlowej

Gramy w gry planszowe

Uprawiamy sport

Wyjeżdżamy na wycieczki

Chodzimy na lody, do restauracji, itp.

Robimy coś innego

Spotykamy się z przyjaciółmi

Uczymy się, zwiększamy swoją wiedzę i
kompetencje

Czytamy książki, gazety, artykuły itp.

Chodzimy na spacery

Odwiedzamy innych członków rodziny

Oglądamy telewizję

Słuchamy muzyki

Wykonujemy prace domowe i ogrodowe

Bardzo często Często Czasami Rzadko Nigdy



 

30 | S t r o n a  

żywnościowej, która udzielana jest rodzinom w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

ekonomicznej korzysta 1% rodzin ankietowanych mieszkańców gminy Wołów.  

Wykres 24. Z jakich form wsparcia korzysta Pana/i rodzina? N=98  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Mimo stałego rozwijania instrumentów polityki prorodzinnej i form wsparcia 

rodzin nadal w wielu gminach w Polsce istnieją swoiste nisze w zakresie ich świadczenia 

przez lokalne podmioty pomocy społecznej. Mieszkańcy uczestniczący w badaniu 

ankietowym wskazali działania i formy wsparcia, których ich zdaniem brakuje lub są 

dostępnie w niewystarczającej skali, a które poprawiłyby sytuację rodzin niewydolnych 

wychowawczo w Gminie. Ponad połowa respondentów przyznała, że istotny wpływ na 

wsparcie rodzin miałoby poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego oraz 

zwiększenie dostępności do konsultacji psychologiczno-pedagogicznych (52%). 

W opinii 46% ankietowanych do poprawy sytuacji rodzin istotnie przyczyniłoby się 

zwiększenie liczby ofert pracy, a 42% – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na 

terenie Gminy. Co trzeci badany, podał że w gminie Wołów należy rozwijać dostęp do 

pomocy terapeutycznej (36%), edukować rodziny w zakresie właściwego wypełniania 

ról rodzicielskich (33%) i prowadzić szeroką profilaktykę oraz terapię dla osób 

z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie (31%). Zdaniem 18% respondentów 
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poprawa sytuacji rodzin byłaby możliwa dzięki zwiększeniu wysokości świadczeń dla 

rodzin wielodzietnych i niepełnych, a kolejnych 18% poprzez objęcie rodzin wsparciem 

asystenta rodziny lub rodziny wspierającej. Najmniejszy odsetek badanych przyznał 

w badaniu, iż skutecznym działaniem na rzecz rodzin w ich lokalnym środowisku byłoby 

prowadzenie pracy socjalnej. Jednocześnie 8% ankietowanych wskazało na inne formy 

wsparcia, które uznaje jako warte rozwijania. Wśród nich znalazło się zwiększenie 

dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3, prowadzenie rehabilitacji, pomoc 

mieszkaniowa dla młodych osób i małżeństw, zwiększenie dostępności do lokali 

socjalnych i komunalnych, a także dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci, w szczególności z rodzin wielodzietnych i dotkniętych problemem ubóstwa. 

Wykres 25. Jakich form wsparcia według Pana/i brakuje lub powinny być 
podejmowane w Gminie na szerszą skalę w celu poprawienia sytuacji rodzin 
niewydolnych wychowawczo w Gminie? N=98  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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W ankiecie pojawiło się również pytanie o znajomość danych kontaktowych do 

instytucji, gdzie można się zgłosić w razie problemów. Odpowiedzi mieszkańców  

kształtują się na zróżnicowanym poziomie. 37% osób biorących udział w badaniu nie 

jest pewnych, czy zna takie dane kontaktowe, ale wie gdzie znaleźć informacje na ten 

temat, 28% zna dobrze tego typu dane i wie gdzie szukać pomocy, a 30% w każdej chwili 

ma do nich dostęp. Pozytywnym wnioskiem z badania jest fakt, iż nie zna adresów, ani 

telefonów do miejsc, w których można uzyskać pomoc i nie wie gdzie ich szukać jedynie 

6% respondentów.  

Wykres 26. Czy zna Pan/i dane kontaktowe do instytucji pomocowych, gdzie 
można się zgłosić w razie trudności życiowych i problemów występujących 
w rodzinie? N=98 

 
 Sytuacja i sposób funkcjonowania rodziny w znaczącym stopniu determinowana 

jest przez indywidualne problemy i styl życia jej poszczególnych członków. Dlatego, 

w ankiecie skierowanej do mieszkańców gminy Wołów uwzględniony został blok 

tematyczny dotyczący problemu uzależnień od alkoholu, papierosów oraz substancji 

psychoaktywnych.  

Pierwsze pytanie dotyczące uzależnienia od alkoholu odnosiło się do 

częstotliwości jego spożywania. Jak można zauważyć na poniższym wykresie, blisko co 

drugi badany sięga po alkohol w sposób okazjonalny, czyli kilka razy w roku (44%). 

6% respondentów pije alkohol raz w miesiącu, 14% – kilka razy w miesiącu, 3% – raz 

w tygodniu, kolejne 3% – kilka razy w tygodniu, natomiast 1% – codziennie. Abstynencję 

zadeklarowało natomiast 29% mieszkańców uczestniczących w badaniu. 

Wykres 27. Jak często spożywa Pan/i alkohol? N=98 
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Zdecydowana większość z respondentów zadeklarowała, że w dniu, w którym 

spożywa alkohol, wypija 1-2 porcje tego napoju (56 osób, tj. 85%). Znacznie mniejszy 

odsetek mieszkańców wskazał na 3-4 porcje (6 osób, tj. 9%) oraz 5-7 porcji (3 osoby, 

tj. 5%). Jeden z respondentów przyznał w badaniu, że podczas dnia, w którym spożywa 

alkohol wypija zazwyczaj 8-10 porcji alkoholu (2%), natomiast żaden z ankietowanych 

nie przyznał, aby wypijał wówczas większe ilości alkoholu. 

Tabela 17. Ile porcji alkoholu wypija Pan/i w ciągu całego dnia, w którym Pan/i 

pije? N=66 

Odpowiedź % Liczba odp. 

1-2 85% 56 

3-4 9% 6 

5-7 5% 3 

8-10 2% 1 

11-13 i więcej 0% 0 

W jednym z pytań poprosiliśmy respondentów o podzielenie się swoja opinią na 

temat wpływu spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży na rozwój dziecka. Zebrany 

materiał badawczy wykazał, że problem braku świadomości w tym zakresie dotyczy 

znikomej części mieszkańców. Odpowiedź „nie wiem” zaznaczył tylko 1% badanych, 

natomiast pozostałe 99% ankietowanych wie, w jak negatywny sposób picie alkoholu 

w ciąży wpływa na rozwój dziecka.  

Wykres 29. Czy według Pana/i picie alkoholu w ciąży ma wpływ na rozwój 

dziecka? N=98 

 

Respondenci zostali ro wniez  poproszeni o okres lenie, czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy zauwaz yli na terenie swojej Gminy, kobiety w ciąz y spoz ywające alkohol. 

Do bycia świadkiem takiej sytuacji przyznał się znaczny odsetek respondentów 

(44%), jednakz e większos c  stanowiły osoby, kto re wskazały, z e miało to miejsce rzadko 

(28%). Odpowiedz  „czasami” została wskazana przez 14% ankietowanych, natomiast 

„często” oraz „bardzo często” zaznaczyło łącznie 2% badanych. 
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Wykres 28. Jak często w ostatnich 12 miesiącach widział/a Pan/i na terenie 

Miasta kobiety w ciąży spożywające alkohol? N=98 

 

Kolejnym z analizowanych obszaro w był problem palenia wyrobo w 

nikotynowych i miał na celu zweryfikowanie skali palenia papieroso w przez dorosłych 

mieszkan co w gminy Woło w. Spos ro d wszystkich badanych oso b, papierosy pali co szo sty 

mieszkaniec (18%), przy czym 4% sięga po nie kilka razy w roku, 2% – kilka razy 

w tygodniu, natomiast 12% mieszkan co w pali codziennie.  

Wykres 29. Jak często pali Pan/i papierosy? N=98 

 
W tabeli poniżej przedstawiona została ilość dziennie wypalanych przez 

dorosłych mieszkańców sztuk papierosów. Na podstawie zebranych danych możemy 

zauważyć, że część osób nie wie ile dziennie papierosów wypala, ponieważ nie pali 

codziennie (3 osoby, tj. 17%), a 2 osoby (11%) nie wiedzą, ponieważ nie liczą sztuk 

wypalonych papierosów. Co piąty palący mieszkaniec Gminy wypala dziennie poniżej 

5 sztuk papierosów (4 osoby, tj. 22%), natomiast co trzeci sięga po nie 6-15 razy (6 osób, 

tj. 33%). Na bardzo dużą częstotliwość palenia, czyli średnio 16-25 papierosów dziennie 

wskazały z kolei 3 osoby (17%). 

Tabela 18. Ile sztuk papierosów dziennie Pan/i wypala? N=18 

Odpowiedź % Liczba odp. 

trudno powiedzieć, nie palę codziennie 17% 3 

poniżej 5  sztuk 22% 4 

6-15 sztuk 33% 6 

16-25  sztuk 17% 3 

nie wiem, nie liczę 11% 2 
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Ostatnie pytanie zadane respondentom z zakresu sięgania po wyroby tytoniowe 

dotyczyło palenia elektronicznych papierosów. Zebrany materiał wykazał, że 

e-papierosy pali 3% dorosłych mieszkańców gminy Wołów, wśród których 1% sięga po 

nie kilka razy w roku, 1% – kilka razy w tygodniu, natomiast kolejny 1% – codziennie. 

Wykres 30. Jak często pali Pan/i e-papierosy? N=98 

 

Ostatnim analizowanym obszarem w zakresie uzależnień wśród członków rodzin 

zamieszkujących gminę Wołów był problem narkomanii, który stanowi duże zagrożenie 

społeczne i degradująco wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, psychiczne, jak i relacje 

społeczne. Narkomania wiąże się z wysokimi kosztami poniesionymi przez samą osobę 

uzależnioną, dotyka bezpośrednio najbliższych członków jej rodziny, a także wpływa na 

całe społeczeństwo. Pomimo tego, że zażywanie narkotyków i dopalaczy jest w Polsce 

o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych, zjawisko to wciąż 

stanowi poważny problem. 

Mieszkańcy zostali poproszeni o określenie, czy i z jakimi substancjami 

psychoaktywnymi mieli kontakt. Z analizy ich odpowiedzi wynika, że żaden 

z respondentów nigdy nie sięgnął po dopalacze, LSD oraz kokainę, natomiast 

badani podejmowali jednokrotne próby zażywania narkotyków, takich jak środki 

nasenne (3%), sterydy, ekstazy i marihuana (2%) amfetamina i grzyby halucynogenne 

(1%). Okazjonalnie, czyli kilka razy w roku po marihuanę sięga 2% badanych, a po 

środki nasenne i sterydy – 1%. Dodatkowo, 1% respondentów przyznał w badaniu, że 

kilka razy w miesiącu zażywa amfetaminę, a 2% – środki nasenne. Do codziennego 

sięgania po leki w celu odurzenia się, sterydów i środków nasennych przyznało się po 

1% ankietowanych. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku niektórych substancji 

mieszkańcy zdeklarowali ich codzienne zażywanie – po środki nasenne z taką 

częstotliwością sięga 3% badanych, po sterydy, ekstazy i marihuanę – 2%, a po 

amfetaminę 1%. Z analizy odpowiedzi dorosłych mieszkańców Gminy wynika również, 

że najpowszechniejszą substancją psychoaktywną są środki nasenne, z którymi 

miało styczność 9% badanych. Wśród innych środków wskazanych przez respondentów 

były w szczególności leki przeciwbólowe oraz uspokajające. 
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Wykres 31. Jak często zażywa Pan/i niżej podane środki psychoaktywne? N=98 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W ostatnim pytaniu dotyczącym problemu uzależnień, mieszkańcy gminy Wołów 

zostali poproszeni o określenie, czy doznali w związku ze spożywaniem narkotyków, 

dopalaczy lub innych substancji psychoaktywnych jakiś przykrych konsekwencji. 94% 

respondentów wskazało, że nigdy nie doświadczyło żadnych problemów na 

skutek substancji psychoaktywnych, jednakże 3% doznało problemów rodzinnych, 

2% problemów natury psychicznej, kolejne 2% – zdrowotnych, natomiast problemów 

z prawem, finansowych oraz w pracy doświadczyło po 1% ankietowanych. 
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Tabela 34. Czy w związku ze spożywaniem przez Pana/ią narkotyków, dopalaczy 

lub innych środków psychoaktywnych, doświadczył/a Pan/i któreś z niżej 

wymienionych problemów? N=98 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Kolejną analizowaną w Diagnozie kwestią była opinia dorosłych mieszkańców na 

temat stosowania kar fizycznych w stosunku do dzieci. Prezentowane dane wskazują, że 

wśród części respondentów występuje tolerancja przemocy jako metody wychowawczej 

– kary fizyczne popiera 5% badanych, a 9% stwierdziło, że nie ma na ten temat 

wiedzy. Jednoznacznie negatywnie ocenia tego typu zachowanie 86% mieszkańców.   

Wykres 32. Czy Pana/i zdaniem stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci 
jest dobrą metodą wychowawczą? N=98 
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Kolejna część diagnozy stanowi próbę oszacowania skali problemu przemocy 

wśród rodzin zamieszkujących gminę Wołów. Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi 

ankietowanych na pytanie, czy w okresie roku poprzedzającego badanie doświadczyli 

przemocy ze strony członka swojej rodziny. Twierdzącej odpowiedzi udzieliło aż 10% 

respondentów, wśród których 1% stwierdził, że miało to miejsce 1 raz, 5% – 2-10 razy, 

a kolejny 1% – 11-20 razy. Niepokojący jest fakt, że aż 3% badanych przyznało się do 

wielokrotnego, ponad trzydziestokrotnego doznawania przemocy w swojej rodzinie. 

1 respondent w dalszej części badania wskazał, że odpowiedź na poniższe pytanie 

została udzielona omyłkowo, niemniej osoby doznające przemocy stanowią 9% grupy. 

Wykres 33. Jak często, w okresie 12 miesięcy zdarzyło się Panu/i doświadczyć 
przemocy ze strony członka swojej rodziny? N=98 

 

Mieszkańcy, którzy przyznali, że doświadczyli przemocy, zostali następnie 

poproszeni o określenie jej charakteru. Z deklaracji ankietowanych osób wynika, że 

najczęściej doznawanym rodzajem przemocy jest przemoc psychiczna, na którą 

wskazało 80% badanych (8 osób). Drugim najczęstszym spotykanym w Gminie 

rodzajem przemocy jest przemoc ekonomiczna (3 osoby, tj. 30%), natomiast przemoc 

fizyczna oraz zaniedbanie dotyka 20% respondentów (po 2 osoby). Ponadto 1 osoba 

wskazała, że doświadcza w swojej rodzinie przemocy seksualnej (10%), a kolejnej 

trudno było określić jej charakter. 

Tabela 19. Jakiego rodzaju przemocy Pan/i doznał/a w ciągu ostatnich 12 
miesięcy? N=10 

Odpowiedź % Liczba odp. 

przemoc psychiczna (np. poniżanie, manipulowanie, grożenie, 
szantażowanie, krytykowanie, izolowanie, itp.) 

80% 8 

przemoc ekonomiczna (np. zabieranie pieniędzy, zaciąganie 
długów bez zgody współmałżonka, ograniczanie dostępu do 

pieniędzy, itp.) 

30% 3 

przemoc fizyczna (np. kopanie, duszenie, bicie, szturchanie, 
policzkowanie, popychanie, szarpanie, itp.) 

20% 2 

zaniedbanie (np. brak opieki medycznej, pozbawienie 
jedzenia/ubrania, nieudzielanie pomocy, brak wsparcia 

emocjonalnego, itp.) 

20% 2 

przemoc seksualna (np. wymuszanie pożycia seksualnego, 
wyśmiewanie/krytyka ciała i zachowań seksualnych, itp.) 

10% 1 

nie wiem 10% 1 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

1% 

5% 

1% 

0% 

3% 

90% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 raz

2-10 razy

11-20 razy

21-30 razy

więcej niż 30 razy

nie doświadczyłem/am przemocy



 

39 | S t r o n a  

Respondenci zostali zapytani również o to, który członek ich rodziny stosował 

wobec nich przemoc. Z ich odpowiedzi wynika, że do większości zachowań 

przemocowych doszło ze strony męża (7 osób, tj. 70%). Trzy wskazania padły natomiast 

na partnera (30%). Żaden z badanych nie wskazał na innych członków rodziny.  

Tabela 20. Kto stosował wobec Pana/i przemoc? N=10 

Odpowiedź % Liczba odp. 

mąż 70% 7 

partner 30% 3 

mama 0% 0 

tata 0% 0 

partnerka 0% 0 

żona 0% 0 

dziadkowie 0% 0 

dziecko/dzieci 0% 0 

brat 0% 0 

siostra 0% 0 

kuzynostwo 0% 0 

inne osoby 0% 0 

 Znaczny odsetek mieszkańców doznających przemocy przyznał w badaniu, iż 

osoba, która zastosowała wobec nich przemoc nadużywa alkoholu (4 osoby, tj. 40%), 

natomiast pozostałe 60% (6 osób) zaprzeczyło, aby ich bliscy byli dotknięci 

uzależnieniem. 

Tabela 21. Czy członek rodziny, który stosował wobec Pana/i przemoc jest osobą 
nadużywającą alkoholu? N=10 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nie 60% 6 

tak 40% 4 

trudno powiedzieć 0% 0 

 

W badaniu znalazło się również pytanie dotyczące form wsparcia z jakich 

skorzystały osoby doznające przemocy w ramach lokalnego systemu pomocy społecznej. 

Jak wynika z odpowiedzi respondentów najpowszechniejszym rodzajem pomocy 

były konsultacje psychologiczne, z których skorzystały 3 osoby (30%), wsparcie 

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wsparcie innego specjalisty (2 osoby, 

tj. 20%). W celu wsparcia 1 osoby doświadczającej przemocy ze strony członka rodziny 

wszczęta została procedura „Niebieskie Karty” (10%), a kolejną 1 osobę objęto 

wsparciem Policji. Należy zauważyć, że 3 ankietowanych (30%) stwierdziło, iż nie 

otrzymało żadnego wsparcia ze strony instytucji pomocowych w związku 

z doświadczeniem przemocy. 
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Tabela 22. Czy w związku z doświadczeniem przemocy otrzymał/a Pan/i 
wsparcie? N=10 

Odpowiedź % Liczba odp. 

korzystałem/am z konsultacji 
psychologicznych 

30% 3 

trudno powiedzieć 30% 3 

nie otrzymałem/am wsparcia 30% 3 

wsparcie z MOPS 20% 2 

korzystałem/am ze wsparcia innego 
specjalisty 

20% 2 

wszczęto Procedurę „Niebieskie Karty” 10% 1 

wsparcie z Policji 10% 1 

wsparcie z PCPR 0% 0 

wsparcie z Poradni Zdrowia Psychicznego 0% 0 
 *Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W ostatnim pytaniu tego obszaru tematycznego zapytaliśmy ankietowanych 

o skuteczność działań podejmowanych przez podmioty i osoby świadczące wsparcie 

w przypadku doświadczenia przemocy w rodzinie. Większość badanych miała trudność, 

aby jednoznacznie stwierdzić, czy udzielona pomoc rozwiązała ich problem (6 osób, 

tj. 60%), 2 osoby (20%) stwierdziły, że wsparcie którym ich objęto pozytywnie 

wpłynęło na funkcjonowanie ich rodzin, natomiast 2 kolejne (20%) zaprzeczyły, aby ich 

problem został rozwiązany w efekcie podejmowanych działań. 

Tabela 23. Czy udzielone wsparcie rozwiązało Pana/i problem? N=10 
Odpowiedź % Liczba odp. 

trudno powiedzieć 60% 6 

tak 20% 2 

nie 20% 2 

Kwestią poddaną badaniu było również stosowanie przemocy przez 

ankietowanych wobec członków ich rodzin. Z ich odpowiedzi wynika, że do takich 

zachowań doszło w przypadku 6% respondentów, wśród których 2% dopuściło się jej 

1 raz, a 4% – 2-10 razy. 

Wykres 34. Jak często, w okresie 12 miesięcy zdarzyło się Panu/i zastosować 
przemoc wobec członków swojej rodziny? N=98 
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 Połowa mieszkańców, którym zdarzyło się zastosować przemoc wobec bliskich 

przyznała, że była to przemoc psychiczna (3 osoby, tj. 50%), natomiast 2 badanych 

wskazało na przemoc fizyczną (33%). 1 respondent nie potrafił określić jednoznacznie 

formy zastosowanej przez siebie przemocy (17%). 

Tabela 24. Jakiego rodzaju przemoc Pan/i zastosował/a w ciągu ostatnich 12 
miesięcy? N=6 

Odpowiedź % Liczba odp. 

przemoc psychiczna (np. poniżanie, manipulowanie,  
grożenie, szantażowanie, krytykowanie, izolowanie, itp.) 

50% 3 

przemoc fizyczna (np. kopanie, duszenie, bicie, szturchanie, 
policzkowanie, popychanie, szarpanie, itp.) 

33% 2 

nie wiem 17% 1 

przemoc seksualna (np. wymuszanie pożycia seksualnego, 
wyśmiewanie/krytyka ciała i zachowań seksualnych, itp.) 

0% 0 

przemoc ekonomiczna (np. zabieranie pieniędzy, zaciąganie 
długów bez zgody współmałżonka, ograniczanie dostępu do 

pieniędzy, itp.) 

0% 0 

zaniedbanie (np. brak opieki medycznej, pozbawienie 
jedzenia/ubrania, nieudzielanie pomocy, brak wsparcia 

emocjonalnego, itp.) 

0% 0 

Jak wynika z deklaracji mieszkańców uczestniczących w badaniu, przemoc 

kierowana jest najczęściej w stosunku do dzieci (4 osoby, tj. 67%), w przypadku 

3 respondentów (50%) do męża, a 1 osoba dopuściła się przemocy wobec partnera 

(17%). 

Tabela 25. Wobec kogo zastosował/a Pan/i przemoc? N=6 
Odpowiedź % Liczba odp. 

dziecko/dzieci 67% 4 

mąż 50% 3 

partner 17% 1 

mama 0% 0 

tata 0% 0 

partnerka 0% 0 

żona 0% 0 

dziadkowie 0% 0 

siostra 0% 0 

brat 0% 0 

kuzynostwo 0% 0 

inne osoby 0% 0 

 *Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Odpowiedzi mieszkańców, którzy dopuścili się przemocy wobec swoich bliskich 

są alarmujące. Aż 33% badanych (3 osoby) nie otrzymało żadnego wsparcia w tej 

trudnej sytuacji, a kolejne 33% miało trudności z udzieleniem odpowiedzi na to 

pytanie. W opinii badanych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 

1 osobie stosującej przemoc (17%), a kolejna (1 osoba, tj. 17%) skorzystała ze wsparcia 

świadczonego przez innego specjalistę. 
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Tabela 26. Czy w związku ze stosowaniem przemocy otrzymał/a Pan/i wsparcie? 
N=6 

Odpowiedź % Liczba odp. 

trudno powiedzieć 33% 2 

nie otrzymałem/am wsparcia 33% 2 

wsparcie z MOPS 17% 1 

korzystałem/am ze wsparcia innego 
specjalisty 

17% 1 

wszczęto Procedurę „Niebieskie Karty” 0% 0 

wsparcie z Policji 0% 0 

wsparcie z PCPR 0% 0 

wsparcie z Poradni Zdrowia Psychicznego 0% 0 

korzystałem/am z konsultacji 
psychologicznych 

0% 0 

uczestniczyłem/am w programie korekcyjno-
edukacyjnym 

0% 0 

 
 Jak wynika z odpowiedzi respondentów, wsparcie pracowników OPS oraz innych 

specjalistów umożliwiło rozwiązanie problemu przemocy w rodzinie 2 mieszkańcom 

gminy Wołów (33%), a zdaniem 1 osoby były one nieskuteczne (17%). Pozostali 

uczestnicy badania nie ocenili jednoznacznie działań podejmowanych przez specjalistów 

w zakresie wsparcia osób z problemem przemocowym (3 osoby, tj. 50%). 

Tabela 27. Czy udzielone wsparcie rozwiązało Pana/i problem? N=6 
Odpowiedź % Liczba odp. 

trudno powiedzieć 50% 3 

tak 33% 2 

nie 17% 1 

W ostatniej części badania wszyscy respondenci zostali poproszeni o podzielenie 

się informacją na temat interwencji Policji w związku z problemem przemocy. 

Zdecydowana większość badanych zaprzeczyła, aby kiedykolwiek doszło do takiej 

sytuacji w ich domu (98%), niemniej 2% potwierdziło, że w ich rodzinie miała 

miejsce taka sytuacja.   

Wykres 35. Czy w Pana/i rodzinie miała miejsce interwencja Policji w związku 

z problemem przemocy? N=98 
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Ostatnie pytanie zadanie mieszkańcom gminy Wołów dotyczyło ich opinii na 

temat wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na problem przemocy w rodzinie. 

Zdaniem ponad połowy ankietowanych konieczność nauki i pracy zdalnej, brak 

możliwości uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym oraz ogólna izolacja 

społeczna wpłynęła na nasilenie się skali tego problemu w Gminie (52%),  

a w opinii zaledwie 10% ta sytuacja nie wywarła żadnego wpływu na funkcjonowanie 

rodzin. Wysoki odsetek mieszkańców przyznał również, że trudno im określić obecną 

skalę tego problemu (38%).   

Wykres 36. Czy Pana/i zdaniem wprowadzone obostrzenia na skutek pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2 (np. nauka i praca zdalna, brak możliwości 
uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym itp.) spowodowały nasilenie się skali 
przemocy w rodzinie? N=98 

 

PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO 

W oparciu o analizę materiału badawczego, czyli odpowiedzi dorosłych 

mieszkańców gminy Wołów w obszarze problemów jakich doświadczają rodziny 

zamieszkujące obszar Gminy, dostępności do świadczeń i usług społecznych na rzecz 

wsparcia rodzin, organizacji czasu wolnego, a także problemu uzależnień i przemocy 

w rodzinie. W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie najważniejszych informacji 

pozyskanych od 98 respondentów w wyżej wymienionym zakresie. 

1 Problemy rodzin 
zamieszkujących 
Gminę 

 Co trzecia rodzina na terenie Gminy doświadcza 
problemów w związku z niewystarczającą ofertą 
sportową, kulturalną i rekreacyjną skierowaną do 
rodzin z dziećmi (31%). Znaczny odsetek badanych 
wskazał również na niepełnosprawność członków 
rodziny (18%) oraz długotrwałą lub ciężką chorobę 
(17%) 

 Głównym problemem występujących w lokalnej 
społeczności gminy Wołów zdaniem respondentów jest 
emigracja ludzi młodych (45%), a także niski poziom 
integracji społecznej (38%), problemy mieszkaniowe 
i samotność/izolacja osób starszych (36%). 
 

52% 

10% 

38% 
tak

nie

trudno powiedzieć
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 Najmniejsza skala problemów społecznych w Gminie 
dotyczy w szczególności kwestii bezdomności, 
przestępczości, narkomanii, ubóstwa oraz alkoholizmu 
wśród dzieci i młodzieży. 

2 Dostępność 

i zapotrzebowanie 

na świadczenia 

i usługi społeczne 

na rzecz wsparcia 

rodzin 

 

 Respondenci wskazali w badaniu formy wsparcia 
z pomocy społecznej, z których korzystają ich rodziny. 
Większość z nich jest beneficjentami świadczenia 
wychowawczego 500+ (68%), a 15% świadczeń 
rodzinnych. Niemniej, co trzeci ankietowany przyznał, 
że jego rodzina nie korzysta z żadnej formy pomocy 
świadczonej dla rodzin. 

 Stosunkowo wysoki odsetek rodzin otrzymuje 
wsparcie w formie świadczenia alimentacyjnego (9%). 

 Uczestnicy badania ankietowego stwierdzili, że w ich 
Gminie oferta spędzania czasu wolnego oraz możliwość 
korzystania z konsultacji psychologiczno-
pedagogicznych jest niewystarczająca lub cechuje się 
niską dostępnością (52%). 

 Znaczny odsetek badanych podał, iż w gminie Wołów 
zwiększona powinna zostać liczba ofert pracy, 
a poradnictwo specjalistyczne i terapeutyczne 
rozwijane, co miałoby istotny wpływ na poprawę 
sytuacji rodzin niewydolnych wychowawczo.  

 Mieszkańcy pozytywnie odnieśli się w badaniu do 
zasobów instytucjonalnych Gminy zapewniających 
opiekę i wychowanie przedszkolne dla dzieci. 

 Połowa ankietowanych zwróciła uwagę na potrzebę 
organizowania działań zwiększających kompetencje 
wychowawcze rodziców i mające na celu integrację 
rodzin.  

 Ograniczona działalność Gminy w zakresie kreowania 
efektywnej polityki społecznej dotyczy także 
dostępności do placówek opieki nad dziećmi do lat 3, 
tj. do żłobka samorządowego i zagospodarowania 
czasu wolnego dla rodzin, na których niską dostępność 
wskazało 45% respondentów. 

3 Czas wolny  Z deklaracji respondentów wynika, że większość z nich 
spędza czas wolny z rodziną wykonując prace domowe 
i ogrodowe oraz słuchając muzyki (80%). Popularną 
rozrywką wśród rodzin jest również oglądanie telewizji 
(65%), spotykanie się z innymi członkami rodziny 
(60%) oraz spacerowanie (58%). 

 Rodziny najrzadziej decydują się na wspólne wyjście do 
kina/teatru/na wystawy/na koncerty, parków 
rozrywki oraz na festyny i pikniki rodzinne. Ma to 
w większości przypadków miejsce czasami lub rzadko.  
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4 Uzależnienia   Z częstotliwością wskazującą na picie ryzykowne lub 
szkodliwe (kilka razy w tygodniu lub codziennie) po 
alkohol sięga 4% mieszkańców Gminy, w tym 1% to 
osoby pijące go codziennie. Większość z osób, które 
spożywają alkohol wypija w danym dniu 1-2 porcje 
(85%), natomiast 2% spożywa wówczas 8-10 porcji. 

 Mieszkańcy mają świadomość negatywnego wpływu 
alkoholu na rozwój dziecka w czasie ciąży – brak 
wiedzy w tym zakresie zadeklarował 1% badanych. 

 Świadkiem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży 
na terenie Gminy był w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
wysoki odsetek respondentów, tj. 44%, jednakże 
większość stanowiły osoby, które wskazały, że miało 
to miejsce rzadko (28%). 

 Papierosy w Gminie pali 18% osób, wśród których 12% 
sięga po nie codziennie. Ponadto, tradycyjne wyroby 
nikotynowe są bardziej popularne wśród mieszkańców 
niż elektroniczne, które pali 3% badanych, w tym 1% 
codziennie. 

 Problem sięgania po substancje psychoaktywne wśród 
mieszkańców w Gminie dotyczy 9% badanych, którzy 
przyznali, iż zażywają środki nasenne, natomiast po 
sterydy i marihuanę sięga 4% respondentów. 

5 Przemoc 
w rodzinie 

 Problem doświadczania przemocy ze strony członka 
rodziny dotyczy 9% respondentów, którzy najczęściej 
doznają przemocy psychicznej (80%) oraz 
ekonomicznej (30%) ze strony męża (70%) lub 
partnera (30%). 

 40% osób dotkniętych przemocą przyznało, że osoba ją 
stosująca nadużywa alkoholu.  

 Do zastosowania przemocy przyznało się z kolei 6% 
badanych, którzy skierowali zwoje zachowania do 
dziecka/dzieci (67%). 

 W gminie Wołów zachodzi konieczność podejmowania 
interwencji przez funkcjonariuszy Policji w związku 
z przemocą w rodzinie. 

 W oparciu o odpowiedzi mieszkańców wynika, iż  
profesjonalnym i specjalistycznym wsparciem nie są 
objęte wszystkie osoby doświadczające przemocy 
w rodzinie (nie otrzymało wsparcia 30%) lub stosujące 
ją (nie otrzymało wsparcia 33%. Ponadto, udzielone 
mieszkańcom wsparcie rozwiązało problem zaledwie  
20% osób w przypadku doznawania przemocy 
w rodzinie oraz 40% badanych dopuszczających się 
zachowań przemocowych wobec swoich bliskich.  

 Na podstawie analizy materiału badawczego pod 
kątem stosowania kar fizycznych wobec dzieci można 
zauważyć, że nie wszyscy mieszkańcy mają do niego 
negatywny stosunek. 9% badanych nie wie czy jest to 
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dobra metoda wychowawcza, a 5% ma do niej 
pozytywny stosunek. 

 Potrzebę rozwijania działań w obszarze profilaktyki 
i terapii w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie 
w celu poprawy sytuacji rodzin niewydolnych 
wychowawczo w Gminie zauważa co trzeci 
ankietowany (31%). 

2 Wpływ pandemii 
koronawirusa 
SARS-CoV-2 na 
funkcjonowanie 
rodzin 

 W opinii znacznej większości respondentów pandemia 
miała wpływ na funkcjonowanie rodzin (85%), a 11% 
stwierdziło, że nowa sytuacja nie wywarła wpływu na 
codzienne życie rodzin. 

 Mieszkańcy uczestniczący w badaniu przyznali, że 
pandemia koronawirusa spowodowała nasilenie się 
skali przemocy w rodzinie na terenie Gminy (52%).  

 

A N A L I Z A  S W O T  
 

Analiza SWOT jest to metoda analizy strategicznej pozwalająca skonfrontować ze 

sobą pozytywne i negatywne czynniki wewnątrz oraz na zewnątrz. Innymi słowy SWOT 

jest sposobem organizowania faktów, umożliwiającym zrozumienie danych  

i dostrzeżenie wynikających z nich konsekwencji. Polega na podzieleniu zebranych 

informacji na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):  

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę;  

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę;  

 O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany;  

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany 

niekorzystnej.  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Atrakcyjne położenie pod względem 

geograficznym, turystycznym i rynku 

pracy. 

 Rozwinięta infrastruktura sportowo-

rekreacyjna i szeroka działalność 

podmiotów w tym zakresie. 

 Funkcjonowanie Wołowskiego Ośrodka 

Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 Rozwinięta oferta edukacyjna, w tym 

szkoły podstawowe, przedszkola, 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz 

obecność Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

 Obecność niepublicznych jednostek 

oświatowych i placówek opieki nad 

dziećmi do lat 3. 

 Problem depopulacji – ujemny 

przyrost naturalny. 

 Wzrost udziału osób starszych  

w ogólnej liczbie ludności przy 

jednoczesnym spadku udziału osób w 

wieku produkcyjnym.  

 Wzrost liczby osób bezrobotnych oraz 

udziału osób pozostających bez 

zatrudnienia w ogóle osób w wieku 

produkcyjnym.  

 Stałe i wysokie zapotrzebowanie 

mieszkańców na wsparcie z pomocy 

społecznej. 

 Brak publicznego żłobka. 

 Konieczność udzielania wsparcia 

z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, 
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 Podejmowanie inicjatyw na rzecz 

aktywności i integracji lokalnej 

społeczności, m.in. wprowadzenie 

„Wołowskiej Karty Seniora”, czyli systemu 

usług i zniżek dla osób po 60 roku życia.  

 Zasoby – instytucje i specjaliści działający 

w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz uzależnieniom (Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki 

Uzależnień, Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny, asystent rodziny, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych). 

 Realizacja i promowanie rządowych 

programów i działań w zakresie wsparcia 

rodzin. 

 Wzrost liczy zakończonych procedur 

„Niebieskie Karty”. 

 Spadek liczby rodzin dotkniętych 

uzależnieniami korzystających z pomocy 

MOPS. 

 Świadomość mieszkańców na temat 

wpływu picia alkoholu na rozwój dziecka 

podczas ciąży. 

 

 

przemocy oraz problemu uzależnień. 

 Wzrost liczby rodzin i dzieci 

korzystających z funduszu 

alimentacyjnego.  

 Wysokie zapotrzebowanie rodzin na 

wsparcie asystenta rodziny. 

 Wzrost liczby rodzin objętych pomocą 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 Doznawanie przemocy w rodzinie 

przez dzieci. 

 Wzrost liczby wszczętych procedur 

„Niebieskie Karty”. 

 Negatywny wpływ koronawirusa 

SARS-CoV-2 na funkcjonowanie rodzin, 

w tym na wzrost skali przemocy w 

rodzinie. 

 Niewystarczająca oferta sportowa, 

kulturalna i rekreacyjna dla rodzin 

z dziećmi. 

 Niski poziom integracji rodzin 

z dziećmi w lokalnym środowisku oraz 

brak podejmowanych działań w celu 

jego zwiększenia. 

 Występowanie na terenie Gminy 

problemów społecznych, 

w szczególności emigracji ludzi 

młodych, niskiego poziomu integracji 

społecznej, mieszkaniowych oraz 

samotności osób starszych. 

 Sięganie po alkohol, papierosy 

i narkotyki przez osoby dorosłe. 

 Uznawanie kar cielesnych jako dobrej 

metody wychowawczej przez część 

mieszkańców. 

 Problem przemocy w rodzinie, w tym 

stosowanie zachowań przemocowych 

w stosunku do dzieci. 

 Brak pomieszczenia interwencyjnego 

dla osób doznających/stosujących 

przemoc, umożliwiającego 

odizolowanie członków rodziny, 

w której występuje przemoc.  

 Niska skuteczność podejmowanych 
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działań w celu rozwiązania problemu 

przemocy. 

 Niewystarczające zasoby lokalowe 

Gminy w świetle realnych potrzeb 

rodzin zamieszkujących ją (niska liczba 

lokali socjalnych i komunalnych). 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Zmiany w przepisach prawnych 

umożliwiające skuteczniejsze formy 

niesienia pomocy rodzinom zagrożonym 

przemocą.  

 Polityka państwa związana  

ze zwiększaniem środków finansowych 

na przeciwdziałanie przemocy. 

 Kampanie informacyjne wpływające na 

zmianę świadomości społeczeństwa 

dotyczące problemu przemocy  

w rodzinie oraz uzależnień.  

 Możliwości pozyskiwania środków 

finansowych z nowych źródeł 

finansowania.  

 Szkolenia podnoszące umiejętności 

zawodowe osób zajmujących się 

problematyką przemocy oraz uzależnień 

(szkolenia dla różnych grup 

zawodowych).  

 Dostęp do informacji oraz bezpłatnej 

pomocy i wsparcia dla osób 

uzależnionych i doznających przemocy 

w rodzinie dzięki funkcjonowaniu Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego. 

 Zatrudnienie certyfikowanego 

specjalisty/konsultanta w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Punkcie. 

 Utworzenie grupy wsparcia dla osób 

dotkniętych problemem przemocy. 

 Utworzenie mieszkania chronionego dla 

osób doznających przemocy w rodzinie. 

 Zwiększenie oferty spędzania czasu 

wolnego dla rodzin z dziećmi. 

 Udzielanie konsultacji psychologiczno-

pedagogicznych dla rodzin. 

 Negatywne wzorce zachowań 

społecznych.  

 Wypalenie zawodowe dotykające część 

kadry instytucji przeciwdziałających 

przemocy oraz uzależnieniom. 

 Problem uzależnienia od alkoholu  

w rodzinach.  

 Ukrywanie przez rodzinę występowania 

aktów przemocy, uzależnienia członków 

rodziny, niechęć do współpracy.  

 Niedoinformowanie społeczne odnośnie 

placówek świadczących pomoc osobom 

krzywdzonym, uzależnionym 

i współuzależnionym. 

 Brak gwarancji bezpieczeństwa osób 

doświadczających przemocy. 

 Nieizolowanie sprawny przemocy od 

osoby jej doświadczającej.  

 Wzrost zachowań suicydalnych wśród 

dzieci i młodzieży.  

 Wzrost problemów opiekuńczo-

wychowawczych w rodzinach.  

 Narastanie zjawiska wyuczonej 

bezradności.  

 Podejmowanie zachowań ryzykownych 

przez dzieci i młodzież.  

 Zagrożenie problemem uzależnień 

wśród dzieci i młodzieży. 
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C E L E ,  Z A D A N I A  I  R E A L I Z A T O R Z Y  
P R O G R A M U  

Celem głównym Programu jest: 

Kreowanie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin w gminie Wołów 

w oparciu o rzeczywiste problemy mieszkańców i odpowiadającego na 

wieloaspektowe potrzeby rodzin, w szczególności tych, które przejawiają 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Celami operacyjnymi Programu są: 

 zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, socjalnego i prawnego rodzinom w trudnej sytuacji, 

 wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz 

wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku, 

 rozwinięcie lokalnego systemu wspierania rodziny i podniesienie kompetencji 

zawodowych osób działających na rzecz wzmacniania rodzin, 

 zapewnienie dzieciom pobytu w pieczy zastępczej oraz objęcie opieką dziecka 

przebywającego poza rodziną biologiczną. 

Cel operacyjny nr 1 
Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, socjalnego i prawnego rodzinom w trudnej sytuacji. 

Lp. Działania Realizatorzy Wskaźniki 

 
 

1.1 

 
Udzielanie rodzinom 

będącym w trudnej sytuacji 
życiowej wsparcia 

finansowego i rzeczowego. 

 
 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

 

Liczba rodzin objętych 
pomocą społeczną. 

Liczba rodzin i osób 
w rodzinach 

korzystających  
z zasiłków rodzinnych, 

funduszu 
alimentacyjnego. 

 
 

1.2 

Zapewnienie dzieciom  
i młodzieży pomocy  

w postaci posiłków, w tym  
w ramach programu 
„Posiłek w szkole  

i w domu”. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Liczba dzieci i młodzieży 
korzystających  

z programu. 

1.3 

Realizacja Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa we 

współpracy z Bankiem 
Żywności we Wrocławiu. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Bank Żywności we 
Wrocławiu, Urząd 

Miejski. 

Liczba osób objętych 
wsparciem w ramach 

programu. 
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1.4 
Udzielanie świadczeń  
w ramach programu 
„Rodzina 500+”. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Liczba osób objętych 
wsparciem w ramach 

programu. 

1.5 

Udzielanie wsparcia 
rodzinom w ramach 
gminnego programu 
„Wyprawka Szkolna”. 

Urząd Miejski. 
Liczba osób objętych 
wsparciem w ramach 

programu. 

 
Udzielanie wsparcia 

w ramach ustawy  
„Za Życiem”. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Liczba rodzin objętych 
wsparciem w ramach 

ustawy. 

1.6 

Zapewnienie dostępu do 
poradnictwa rodzinnego: 

psychologicznego, 
prawnego, pedagogicznego  
w zakresie uzależnień, 
terapii indywidualnej, 

terapii grupowej, terapii 
rodzinnej dla rodzin 

przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, 
placówki oświatowe, 
Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny, Centrum 
Profilaktyki Uzależnień, 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna. 

 
Liczba osób 

korzystających  
z poradnictwa.  

Liczba udzielonych 
porad. 

 
 

1.7 

Pomoc w formie usług 
opiekuńczych  

i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Liczba rodzin z dziećmi 
objętych wsparciem. 

1.8 

Zapewnienie wsparcia dla 
osób starszych w ramach 

działalności Domu 
Dziennego Pobytu i Domu 

Pomocy Społecznej. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 

Urząd Miejski. 

Liczba osób 
korzystających z DDP 

i DPS. 

1.9 
Poradnictwo i praca 

socjalna świadczona przez 
pracowników MOPS. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Liczba rodzin objętych 
pracą socjalną. 

1.10 

 
Współorganizowanie 

wypoczynku zimowego  
i letniego dla dzieci  

i młodzieży. 

placówki oświatowe 
gminy Wołów, Miejski 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Miejska 
i Gminna Biblioteka 
Publiczna, Ośrodek  
Sportu i Rekreacji, 
Wołowski Ośrodek 

Kultury, organizacje 
pozarządowe. 

 
Liczba osób 

korzystających  
z wypoczynku zimowego  

i letniego. 
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Cel operacyjny nr 2 
Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz 

wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku. 

Lp. Działania Realizatorzy Wskaźniki 

2.1 
Zapewnienie rodzinom 

wsparcia asystenta rodziny. 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

Liczba rodzin objętych 
pomocą asystenta 

rodziny. 

 
2.2 

Promowanie i wspieranie 
działań na rzecz 

wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci  

i młodzieży. 

Placówki oświatowe, 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 
Urząd Miasta. 

Liczba zrealizowanych 
działań. 

Liczba dzieci i młodzieży 
objętych wsparciem. 

2.3 

Utworzenie rodzin 
wspierających oraz 

zapewnienie środków 
finansowych na ich 

funkcjonowanie. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

Liczba rodzin objętych 
wsparciem.  

Liczba funkcjonujących 
rodzin wspierających. 

2.4 

Organizacja wypoczynku 
letniego i zimowego  

z programem 
profilaktycznym (alkohol, 

substancje psychoaktywne, 
przemoc) dla dzieci  

i młodzieży. 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych, 
placówki oświatowe. 

Liczba dzieci 
korzystających  
z wypoczynku  
z programem 

profilaktycznym. 

2.5 

Cykliczne organizowanie 
gminnej półkolonii 

profilaktycznej (z seansami 
filmowymi, grami 

terenowymi, itp.) dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych, 
placówki oświatowe. 

Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Wołowski 
Ośrodek Kultury, 
Miejska i Gminna 

Biblioteka Publiczna. 

Liczba wydarzeń 
zorganizowanych 
w ramach gminnej 

półkolonii. Liczba osób 
objętych 

oddziaływaniem. 

2.6 

Poszerzanie oferty zajęć 
pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych dla dzieci  
i młodzieży. 

Placówki oświatowe, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych, Urząd 
Miejski, organizacje 

pozarządowe. 

Liczba dzieci 
korzystających  

z zajęć pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych. 

Liczba dostępnych zajęć. 

2.7 

Realizacja rządowego 
programu dla rodzin 

wielodzietnych „Karta Dużej 
Rodziny”. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

 
 

Liczba złożonych 
wniosków. 

Liczba wydanych Kart. 
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2.8 

Realizacja w szkołach 
programów 

profilaktycznych 
rekomendowanych przez 

PARPA, ORE, KBdsPN, IPiN 
związanych z tematyką 
uzależnień od substancji 

oraz zjawiskiem przemocy. 

Placówki oświatowe, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych, Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Zespół 

Interdyscyplinarny, 
Komenda Powiatowa 

Policji. 

Liczba uczestników 
rekomendowanych 

programów 
profilaktycznych. 

 
 

2.9 

Realizacja warsztatów/ 
programów rozwijających 

umiejętności 
psychospołeczne dzieci  

i młodzieży. 

Placówki oświatowe, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych, Miejski 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej, organizacje 
pozarządowe. 

 

 
 

Liczba 
przeprowadzonych 

warsztatów/programów. 
Liczba uczestników. 

 
 

2.10 

Współorganizowanie dla 
rodzin warsztatów  

w zakresie wzmacniania 
kompetencji 

wychowawczych oraz 
właściwego wypełniania ról 

rodzicielskich. 

Placówki oświatowe, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych, Miejski 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej, organizacje 
pozarządowe. 

Liczba uczestników 
warsztatów. 

Liczba zorganizowanych 
warsztatów. 

2.11 

Współorganizowanie 
wydarzeń/imprez 

integrujących rodziny oraz 
promujących zdrowy tryb 

życia. 

Placówki oświatowe,  
Urząd Miejski, Miejski 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, organizacje 

pozarządowe. 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń.  

Liczba uczestników 
wydarzeń. 

2.12 

Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
poprzez rozwój placówek 

wsparcia dziennego 
i zwiększenie oferty WOK. 

Placówki oświatowe, 
Urząd Miejski, 

organizacje 
pozarządowe. 

Liczba podjętych działań. 

2.13 

Udzielanie informacji  
o instytucjach świadczących 

pomoc na rzecz rodziny, 
informowanie  
o możliwościach  

i perspektywach poprawy 
swojej sytuacji. 

Placówki oświatowe, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych, Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Urząd 

Miejski, Zespół 
Interdyscyplinarny. 

 
 
 

Liczba 
rozpowszechnionych 

informacji. 
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Cel operacyjny nr 3 

Wzmocnienie i rozwijanie kompetencji osób działających na rzecz wspierania 

rodziny oraz przeciwdziałanie ich wypaleniu zawodowemu. 

Lp. Działania Realizatorzy Wskaźniki 

3.1 

Organizowanie 

szkoleń/warsztatów 

rozwijających 

kompetencje zawodowe 

pracowników instytucji 

zajmujących się 

wspieraniem rodziny. 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Gminna 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, Zespół 

Interdyscyplinarny. 

Liczba zorganizowanych 

szkoleń/warsztatów. 

Liczba osób biorących 

udział w szkoleniach/ 

warsztatach. 

3.2 Organizowanie superwizji  

i wizyt studyjnych dla 

asystentów rodziny 

i pracowników socjalnych. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie, Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej. 

Liczba zorganizowanych  

superwizji/wizyt 

studyjnych.  

Liczba osób biorących 

udział w superwizjach/ 

wizytach studyjnych. 

3.3 

Organizowanie 
cyklicznych spotkań 

i warsztatów 
wspierających 

z psychologiem w celu 
wzmocnienia ich 

satysfakcji z pracy 
i przeciwdziałania 

wypaleniu zawodowemu. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Powiatowe 

Centrum Pomocy 
Rodzinie, Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej. 

Liczba zorganizowanych 
spotkań/warsztatów. 
liczba osób biorących 
udział w spotkaniach/ 

warsztatach. 

 

Cel operacyjny nr 4 

Zabezpieczenie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie pobytu w pieczy 

zastępczej oraz poprawa funkcjonowania rodzin biologicznych wykazujących 

niewydolność wychowawczą.  

Lp. Działania Realizatorzy Wskaźniki 

4.1 

Stałe monitorowanie 

i systematyczna ocena 

sytuacji opiekuńczo-

wychowawczej dziecka 

umieszczonego w pieczy 

zastępczej. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

Liczba dokonanych 

okresowych ocen sytuacji 

dziecka umieszczonego 

w pieczy zastępczej. 

4.2 

Podejmowanie 

współpracy z podmiotami 

działającymi na rzecz 

powrotu dziecka z pieczy 

zastępczej do rodziny 

biologicznej. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

Liczba dzieci 

powracających do rodzin 

biologicznych.  

Liczba spotkań zespołów  

ds. oceny sytuacji dziecka. 
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4.3 

Zabezpieczenie pobytu 

dziecka w rodzinie 

zastępczej, placówce 

opiekuńczo-

wychowawczej lub 

rodzinnym domu dziecka. 

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

 

Liczba świadczeń. 

Wysokość poniesionych 

nakładów finansowych. 

4.4 Zapewnienie wsparcia dla 

rodzin, którym 

ograniczono władzę 

rodzicielską. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

Liczba udzielonych porad 

dla rodzin. 

4.5 

Prowadzenie pracy 
z rodziną biologiczną 

w celu powrotu dziecka 
z pieczy zastępczej. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

Liczba rodzin, z których 
dzieci umieszczone zostały 

w pieczy zastępczej, 
objętych wsparciem 
asystenta rodziny. 
Liczba dzieci, które 
powróciły do rodziny 

biologicznej. 
4.6 

Prowadzenie działalności 
i organizowanie wydarzeń 

na rzecz promocji 
rodzicielstwa zastępczego. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

Urząd Miejski. 

Liczba zorganizowanych 
działań/wydarzeń. 
Liczba odbiorców 

działań/uczestników 
wydarzeń. 

Liczba rodzin 
ubiegających się 

o pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej. 

A D R E S A C I  P R O G R A M U  
 

Adresatami Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Wołów są 

mieszkańcy Gminy – przede wszystkim rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Program kierowany jest także do przedstawicieli 

instytucji i służb pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. 

Ź R Ó D Ł A  F I N A N S O W A N I A  
 

Zadania Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Wołów na lata  

2021-2023 finansowane będą z następujących źródeł: 

 ze środków własnych Gminy,  

 ze środków finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym rządowych, 

pozarządowych,  programów celowych i funduszy unijnych. 
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H A R M O N O G R A M  R E A L I Z A C J I   
P R O G R A M U  W S P I E R A N I A  R O D Z I N Y   

N A  L A T A  2 0 2 1 - 2 0 2 3  
 

Na podstawie określonych celów Programu w poprzednim rozdziale, w poniższej 

tabeli znajdują się wytyczone ramy czasowe realizacji zadań, które mają pomóc osiągnąć 

wyznaczone cele.  

 

rok 

  zadanie 

2021 2022 2023 

Udzielanie rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej 
wsparcia finansowego i rzeczowego. 

X X X 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży pomocy w postaci posiłków, 
w tym w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

X X X 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa we 
współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu. 

X X X 

Udzielanie świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”. X X X 
Udzielanie wsparcia rodzinom w ramach gminnego programu 

„Wyprawka Szkolna”. 
X X X 

Udzielanie wsparcia w ramach ustawy „Za Życiem”. X X X 
Zapewnienie dostępu do poradnictwa rodzinnego: 

psychologicznego, prawnego, pedagogicznego w zakresie 
uzależnień, terapii indywidualnej, terapii grupowej, terapii 
rodzinnej dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze. 

X X X 

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 

X X X 

Zapewnienie wsparcia dla osób starszych w ramach działalności 
Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej. 

X X X 

Poradnictwo i praca socjalna świadczona przez pracowników 
MOPS. 

X X X 

Współorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci  
i młodzieży. 

X X X 

Zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta rodziny. X X X 
Promowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży. 
X X X 

Utworzenie rodzin wspierających oraz zapewnienie środków 
finansowych na ich funkcjonowanie. 

X X X 

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego z programem 
profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) 

dla dzieci i młodzieży. 
X X X 

Cykliczne organizowanie gminnej półkolonii profilaktycznej  
(z seansami filmowymi, grami terenowymi, itp.) dla dzieci 

i młodzieży szkolnej. 
X X X 

Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci  
i młodzieży. 

X X X 
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Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta 
Dużej Rodziny”. 

X X X 

Realizacja w szkołach programów profilaktycznych 
rekomendowanych przez PARPA, ORE, KBdsPN, IPiN związanych  
z tematyką uzależnień od substancji oraz zjawiskiem przemocy. 

X  X 

Realizacja warsztatów/programów rozwijających umiejętności 
psychospołeczne dzieci i młodzieży. 

 X X 

Współorganizowanie dla rodzin warsztatów w zakresie 
wzmacniania kompetencji wychowawczych oraz właściwego 

wypełniania ról rodzicielskich. 
X  X 

Współorganizowanie wydarzeń/imprez integrujących rodziny 
oraz promujących zdrowy tryb życia. 

X X X 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez 
rozwój placówek wsparcia dziennego i zwiększenie oferty WOK. 

X X X 

Udzielanie informacji o instytucjach świadczących pomoc na rzecz 
rodziny, informowanie o możliwościach i perspektywach poprawy 

swojej sytuacji. 
X X X 

Organizowanie szkoleń/warsztatów rozwijających kompetencje 

zawodowe pracowników instytucji zajmujących się wspieraniem 

rodziny. 
X X X 

Organizowanie superwizji i wizyt studyjnych dla asystentów 

rodziny i pracowników socjalnych. 
X  X 

Organizowanie cyklicznych spotkań i warsztatów wspierających 
z psychologiem w celu wzmocnienia ich satysfakcji z pracy 

i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 
X X X 

Stałe monitorowanie i systematyczna ocena sytuacji opiekuńczo-

wychowawczej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 
X X X 

Podejmowanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz 

powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 
X X X 

Zabezpieczenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinnym domu dziecka. 
X X X 

Zapewnienie wsparcia dla rodzin, którym ograniczono władzę 

rodzicielską. 
X X X 

Prowadzenie pracy z rodziną biologiczną w celu powrotu dziecka 
z pieczy zastępczej. 

X X X 

Prowadzenie działalności i organizowanie wydarzeń na rzecz 
promocji rodzicielstwa zastępczego. 

X X X 
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M O N I T O R I N G  I  E W A L U A C J A  P R O G R A M U  

Ewaluacja – jej celem jest oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów  

i rezultatów. Wyniki ewaluacji okresowej służą również ewentualnym modyfikacjom 

dokumentów programowych, a dostarczone za jej sprawą informacje powinny być 

wykorzystane przy przygotowaniu programu w następnym okresie programowania.  

 

Cele badawcze ewaluacji Programu Wspierania Rodziny powinny opierać się na:  

 ocenie procesu realizacji działań i osiągniętych efektów Programu,  

 ocenie wdrażania i zarządzania Programem, w tym współpracy 

interdyscyplinarnej, 

 opracowaniu rekomendacji do stworzenia kontynuacji Programu.  

W ramach ewaluacji należy przyjąć zasadę triangulacji technik badawczych 

poprzez zróżnicowane metody pomiaru, tj.:  

 analizę dokumentów,  

 badanie ankietowe adresatów Programu,  

 badanie poprzez zogniskowany wywiad grupowy realizatorów Programu.  

Przyjęte kryteria ewaluacji Programu to:  

a) Kryterium skuteczności (plan a wykonanie) – rozumiane jako stopień realizacji 

zaplanowanych celów i efektów Programu. Ocena pod kątem kryterium 

skuteczności skupi się głównie na ocenie wdrożenia działań w stosunku do 

założonego planu i osiągnięcia wskaźników/rezultatów.  

b) Kryterium efektywności – ocena sprawności wdrażania i prawidłowości 

zarządzania Programem, w tym pod kątem zgodności z harmonogramem, 

ewentualnych trudności w jego realizacji, przepływu informacji między 

realizatorami.  

c) Kryterium użyteczności – ocena dopasowania założeń Programu do 

rzeczywistych potrzeb jego odbiorców i realizatorów.  

d) Kryterium trafności – rozumiane jako stopień, w jakim zaplanowane cele 

odpowiadają zidentyfikowanym problemom. 

Do skutecznego pomiaru rezultatów realizowanych działań należy zastosować 

kartę oceny, która znajduje się poniżej. 
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KARTA OCENY 

Nr zadania:……………………………………………………………………………………………… 

Tytuł:………………………………………………………………………………………....................... 

Realizator:……………………………………………………………………………………………… 

CELE DZIAŁANIA REZULTATY 

Uwagi 
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założone osiągnięte założone osiągnięte 

          

          

          

1. DOŚWIADCZENIE REALIZATORA PROGRAMU 

1.1. Dotychczas realizowane programy profilaktyczne: 

…………………………………………………………………………………………………................................................ 

2. ADEKWATNOŚĆ 

2.1. Grupa docelowa (do kogo skierowany był projekt?): 

…………………………………………………………………………………………………................................................ 

2.2. Potrzeby beneficjentów (czy i w jaki sposób je badano?) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. UŻYTECZNOŚĆ (na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu) 

3.1. Co może wskazywać na dużą przydatność rezultatów dla beneficjentów? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2. Co może wskazywać na małą przydatność rezultatów dla beneficjentów? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. SKUTECZNOŚĆ 

4.1. Stosunek ilości działań założonych do osiągniętych: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.1.1. Ilość działań zrealizowanych częściowo 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.2. Stosunek ilości rezultatów założonych do osiągniętych: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.2.1. Ilość rezultatów osiągniętych częściowo 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. EFEKTYWNOŚĆ (na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu) 

5.1. Czynniki ułatwiające osiąganie rezultatów: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5.2. Czynniki utrudniające osiąganie rezultatów: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW (na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu) 

6.1. Czynniki, które mogą ją zwiększać: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.2. Czynniki, które mogą ją zmniejszać: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Monitoring realizacji Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Wołów  

na lata 2021-2023 będzie opierał się przede wszystkim na gromadzeniu i analizowaniu 

danych będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako 

koordynatora Programu i jednocześnie instytucji wiodącej przy jego realizacji. 

Dodatkowo pozyskiwane będą informacje od innych instytucji i podmiotów w zakresie 

wskazanym w Programie. Działania wyznaczone do realizacji będą obszarami 

podlegającymi monitorowaniu. Rezultatem monitoringu będą sprawozdania roczne,  

o których mowa w art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej.  


