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WPROWADZENIE
Rodzina jest pierwszym, naturalnym środowiskiem i grupą społeczną, z jaką styka się dziecko.
Jest wspólnotą, która zaspokaja potrzeby bytowe, warunkuje prawidłowy rozwój biologiczny
i psychosomatyczny dziecka, wpływa na proces jego socjalizacji, kształtowanie osobowości.
W rodzinie dziecko przyswaja sobie określone wartości i wzory osobowe.
Prawidłowo funkcjonująca rodzina tworzy korzystne środowisko wychowawcze i opiekuńcze.
Zaspokaja wszystkie potrzeby dziecka w sferze psychicznej i materialno-bytowej, jest źródłem
poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Są jednak rodziny, które w sposób niewłaściwy
wypełniają swoje role. Pojawiające się w rodzinie, w sposób ciągły, negatywne sytuacje powodują
ograniczenia w działaniach opiekuńczo-wychowawczych. Taka rodzina staje się wówczas rodziną
dysfunkcyjną. W rodzinach dysfunkcyjnych występują najczęściej braki lub niedostatki
w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, uczuciowych i rozwojowych. Następstwem tego
jest dezorganizacja środowiska wychowawczego, społecznego, emocjonalnego i strukturalnego.
W rodzinach takich niejednokrotnie zachodzą zjawiska patologiczne np. alkoholizm, przemoc,
rozwody lub śmierć rodziców, sieroctwo społeczne, narkomania, przestępczość, próby samobójcze,
ubóstwo i bezrobocie. Brak właściwej opieki rodzicielskiej i nieporadność życiowa powodują,
że rodziny takie nie potrafią sprostać swoim obowiązkom, stają się rodzinami niewydolnymi
wychowawczo.
Rodziny, które przejawiają niewydolność opiekuńczo-wychowawczą wymagają stałego
monitorowania i świadczenia komplementarnego wsparcia ze strony przedstawicieli różnych grup
zawodowych, w tym: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów szkolnych,
opiekunów placówek wsparcia dziennego, pracowników ochrony zdrowia, policji, kuratorów
sądowych oraz innych instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny. Ww. działania
należy podejmować w oparciu o sprecyzowany plan działań.
Taką możliwość daje stworzenie lokalnego systemu wspierania rodziny, który – przy założeniu,
że naturalnym i koniecznym środowiskiem wychowania dziecka jest rodzina – powinien być
nastawiony na pomoc w rozwiązywaniu jej życiowych problemów oraz przywróceniu prawidłowego
funkcjonowania, a gdy już nastąpi rozpad więzi rodzinnych i zaistnieją okoliczności zmuszające
do rozłączenia rodziny i umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, na motywowanie rodziców
do zmiany oraz stworzenie warunków do powrotu dziecka do rodziny.
Istotne znaczenie dla stworzenia systemu wspierania rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ma przygotowanie programowych podstaw jego
funkcjonowania. Na szczeblu gminnym taką rolę pełnią programy wspierania rodziny, w ramach
których planowane są zadania służące wzmocnieniu bądź przywróceniu zdolności rodzin
do wypełniania przypisanym im funkcji, głównie poprzez wczesną profilaktykę i interwencję.
Niniejszy program został przygotowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
we Włodawie. Składa się z kilku części. W pierwszej zostały przedstawione podstawy prawne
tworzenia programu.
Dwie kolejne części programu obejmują informacje ogólne na temat miasta oraz diagnozę sytuacji
rodziny i dziecka w mieście, która została przygotowana w oparciu o dane pozyskane od podmiotów
działających w mieście, bądź obejmujących zasięgiem działania jego mieszkańców, analizę ankiet
skierowanych do przedstawicieli funkcjonujących w mieście placówek oświatowych
oraz mieszkańców miasta, w tym reprezentantów samorządu lokalnego, a także wskazanie mocnych
i słabych stron, szans i zagrożeń lokalnego systemu wspierania rodziny (analiza SWOT)
oraz identyfikację instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny i dziecka
w mieście.
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Czwarta część programu, obejmująca przygotowany w formie zestawień tabelarycznych
harmonogram, wyznacza cele i niezbędne do podjęcia zadania, wskazując m.in. realizatorów
poszczególnych zapisów oraz czas ich wdrożenia.
Dwie ostatnie części programu zawierają informacje na temat sposobu finansowania działań
opisanych w dokumencie oraz prowadzenia monitoringu, przy wykorzystaniu opisanych w części
czwartej dokumentu, zestawu wskaźników monitoringowych.

I. PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA PROGRAMU
Obowiązek opracowania Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2020 - 2022
wynika z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn.zm.), który w ramach zadań własnych gminy
przewiduje „opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny”.
Program pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Włodawa na lata 2014-2020 i umożliwia aplikowanie o dodatkowe środki finansowe w oparciu
o konkursy ogłaszane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programów
resortowych, w tym resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

II. INFORMACJE OGÓLNE O MIEŚCIE
Włodawa to miasto i gmina usytuowana w północno-wschodniej części województwa
lubelskiego, we wschodniej Polsce, w powiacie włodawskim. Miasto położone jest na obszarze Garbu
Włodawskiego, nad Włodawką i Bugiem przy granicy z Białorusią. Gmina miejska zajmuje
powierzchnię 17,97 km2. W latach 1975 – 1998 Włodawa administracyjnie należała do województwa
chełmskiego. Od 1 stycznia 1973 r. do 15 lipca 1992 r. w jej skład wchodził Orchówek mający prawa
miejskie od 1506 r. do XVIII w. i ponownie w latach 1775 – 1896, a obecnie wieś należąca do gminy
Włodawa.
Według danych z 1 stycznia 2018 r. Włodawa liczyła 13.350 mieszkańców, z czego 52,1%
stanowiły kobiety, a 47,9% to mężczyźni. W ostatnich latach widoczny jest systematyczny spadek
liczby ludności miasta oraz postępujący, mimo dodatniego przyrostu naturalnego i dość wysokiego
odsetka dzieci i młodzieży, proces jej starzenia. Wynika to ze stałego spadku liczby osób w wieku
produkcyjnym, które opuszczają miasto w poszukiwaniu pracy, oraz systematycznego i znacznego
wzrostu liczby seniorów.
Głównymi gałęziami gospodarki miasta Włodawa są usługi. Na jego terenie działa
lub ma swoją siedzibę kilka podmiotów oferujących od kilkudziesięciu do kilkuset miejsc pracy.
Należą do nich m.in.: GRAMAR Sp. z o.o. (przemysł mięsny), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. (usługi komunalne), SLAWEX s.c. (przemysł spożywczy i handel)
i FHU Handbud (budownictwo i handel). W mieście funkcjonuje ponad 1.300 podmiotów
gospodarczych, które najczęściej prowadzą działalność w takich sekcjach, jak handel hurtowy
i detaliczny oraz usługi w zakresie napraw i budownictwa.
Miasto charakteryzuje się dość wysokim poziomem bezrobocia. W 2016 r. ogółem osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie było 1.240, w 2017 r.
–1.156 osób, a w 2018 r. – 1.049 osób. Wśród bezrobotnych największe grupy stanowią osoby do 30
roku życia i osoby długotrwale bezrobotne. Najwięcej osób bezrobotnych stanowi grupa bezrobotnych
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. W ostatnich latach zwiększa się liczba
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mieszkań w mieście, przy czym spada liczba mieszkań będących w jego zasobach. Ponadto na koniec
2018 r. w mieście Włodawa było 115 mieszkań socjalnych oraz 126 mieszkań komunalnych.
Zdecydowana większość mieszkań wyposażona jest w instalacje techniczno-sanitarne w postaci
wodociągu, ustępu spłukiwanego, łazienki i centralnego ogrzewania. Na koniec 2018 r. w mieście
Włodawa, w gospodarstwach domowych wg liczby przyłączy, korzystało z sieci wodociągowej i sieci
kanalizacyjnej 1.243 gospodarstwa, tylko z sieci wodociągowej 32, tylko z sieci kanalizacyjnej
6 gospodarstw, a z centralnego ogrzewania 339 gospodarstw. W mieście podłączona jest również sieć
gazowa. Na koniec 2015 r. z podłączenia do sieci gazowej korzystało 37 rodzin.
Włodawa posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek oświatowych. Według stanu na dzień
30 września 2018 r. na terenie miasta funkcjonowało m.in. 7 przedszkoli – w tym 2 oddziały
przedszkolne, 5 szkół podstawowych – w tym 2 szkoły z oddziałami przysposabiającymi do pracy,
4 gimnazja (działające do końca roku szkolnego 2018/2019), 2 licea ogólnokształcące, 3 branżowe
szkoły I stopnia, jedno technikum i jedna szkoła muzyczna I stopnia, 3 szkolne schroniska
młodzieżowe oraz 2 placówki pracy pozaszkolnej. Pomimo niewielkiej ilości instytucji prowadzących
działalność kulturalną w mieście (Włodawski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna
we Włodawie oraz Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie) te, które funkcjonują proponują
mieszkańcom dość szeroką ofertę spędzania wolnego czasu.
Miasto dysponuje bazą sportowo-rekreacyjną obejmującą kilkanaście obiektów, w tym:
Stadion Miejski, 2 boiska wielofunkcyjne „Moje Boisko-Orlik 2012”, krytą pływalnię, korty
tenisowe, 2 hale sportowe i 4 wielofunkcyjne sale gimnastyczne. We Włodawie działa Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, który jest organizatorem wielu imprez środowiskowych, a także kilkanaście
organizacji pozarządowych, w tym klubów sportowych.
We Włodawie funkcjonuje 41 podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które są pod
nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie, w tym 5 niepublicznych
zakładów opieki zdrowotnej i 30 prywatnych praktyk lekarskich, w tym 6 profilaktycznych gabinetów
medycyny szkolnej. Liczba zakładów opieki zdrowotnej ogółem wynosi 11. Na terenie miasta działa
również 12 aptek i punktów aptecznych.

III. DIAGNOZA SYTUACJI RODZINY I DZIECKA W MIEŚCIE
1. DZIECKO I MŁODZIEŻ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I RODZINNYM
Diagnoza sytuacji dziecka i młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym została dokonana
na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w funkcjonujących w mieście placówkach
oświatowych. Badania umożliwiły identyfikację występujących problemów i przyczyn negatywnych
zachowań, pozyskanie informacji na temat posiadanych przez placówki zasobów, oferty zajęć
dodatkowych, podejmowanych działań profilaktycznych i wychowawczych, form współpracy
z rodzicami oraz z innymi instytucjami i organizacjami, a także określenie potrzeb dzieci i młodzieży
oraz możliwości ich zaspokojenia.
Do analizy przedłożono w sumie 8 ankiet wypełnionych przez dyrektorów lub pedagogów
z następujących placówek:
‒ Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie, ul. Kopernika 3,
‒ Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4,
‒ Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie, ul. Szkolna 7,
‒ Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie, ul. Szkolna 1,
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‒
‒
‒
‒

Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN
16,
I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, ul. Szkolna 1,
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, ul. Modrzewskiego
24,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, ul. Partyzantów 13.

Posiadane zasoby oraz oferta zajęć dodatkowych
Wszystkie badane placówki dają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa, posiadają
pracownię komputerową z dostępem do Internetu oraz sprzęt audiowizualny. Siedem placówek
umożliwia skorzystanie z porad pedagoga oraz doradcy zawodowego. Sześć szkół umożliwia
korzystanie z sali gimnastycznej i biblioteki. Pięć jednostek ma dostęp do boiska szkolnego
i możliwości skorzystania ze stołówki. Pięć szkół prowadzi dożywianie uczniów. Trzy szkoły
zatrudniają logopedę i tyle samo jednostek dysponuje świetlicą szkolną. Tylko w 2 szkołach
ogólnodostępnych funkcjonują klasy integracyjne.
Dane szczegółowe na temat zasobów poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 1. Zasoby ankietowanych placówek oświatowych
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Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w placówkach oświatowych w mieście.
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Badane placówki proponują uczniom zajęcia dodatkowe, w tym kierowane do osób mających
specjalne potrzeby edukacyjne. Najczęściej są to: różnorodne koła zainteresowań np. astronomiczne
koło „Pulsar”, koło ekologiczne, koło miłośników biblioteki oraz teatralne i szkolne koło wolontariatu,
zajęcia przedmiotowe językowe z rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, zajęcia przedmiotowe
z matematyki biologii, chemii. W szkołach prowadzone są również zajęcia sportowe, zajęcia filmowe,
dydaktyczno-wyrównawcze,
korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia
psychoedukacyjne,
socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, profilaktyczne, terapia pedagogiczna, logopedyczna,
psychologiczna, gimnastyka korekcyjna, dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, treningi umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych,
a także różnorodne zajęcia terapeutyczne, np. prowadzone Metodą Treningów EEG Biofeedbacka,
Metodą Integracji Sensorycznej i Metodą Tomatisa, terapia behawioralna, integracja sensoryczna,
Halliurch, dogoterapia, hipoterapia, terapia ręki, rehabilitacja. Prowadzone są też zajęcia artystyczne
– chór, zespół wokalny i SKS.
W szkołach prowadzone są także konsultacje maturalne oraz doradztwo zawodowe,
w tym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Szkoły prowadzą również bogatą
ofertę zajęć pozalekcyjnych, poszerzających wiedzę uczniów w zakresie obowiązujących
przedmiotów w formie grupowych zajęć oraz indywidualnych konsultacji i warsztatów.
Problemy dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz przyczyny negatywnych zachowań
W opinii przedstawicieli ankietowanych placówek dzieci, młodzież i ich rodziny, najczęściej
zmagają się z powodowaną bezrobociem lub niskim wynagrodzeniem za pracę, trudną sytuacją
materialną oraz bytową, która na skutek wyjazdu jednego z rodziców w poszukiwaniu pracy
za granicę prowadzi do długotrwałej rozłąki, a w konsekwencji powoduje rozbicie rodzin i generuje
problem eurosieroctwa. Problemem są również rodziny niepełne, „patchworkowe”.
Istotnymi problemami są nieodpowiednie umiejętności wychowawcze rodziców i niska
zaradczość oraz brak czasu dla dzieci, które prowadzą do niewydolności opiekuńczo-wychowawczej,
a także występujące w rodzinach uzależnienie od alkoholu, które niejednokrotnie jest przyczyną
przemocy domowej oraz niepełnosprawność w rodzinie. Ankietowani zwrócili uwagę na brak
właściwego zagospodarowania czasu wolnego dzieci, przeciążenie zajęciami oraz zbyt duże
wymagania stawiane przez rodziców dzieciom, co powoduje u nich stres.
Do najczęstszych przyczyn negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży, zdaniem
badanych należą: brak odpowiednich wzorców w rodzinie i środowisku lokalnym oraz związane z tym
niskie kompetencje społeczne, brak właściwej opieki i niski stopień zainteresowania oraz kontroli
ze strony rodziców, trudna sytuacja rodzinna, w tym rozpad więzi rodzinnych. Problemem jest
też alkoholizm w rodzinie, który dotyka jednego lub obojga rodziców. Przyczyn negatywnych
zachowań upatruje się również w otoczeniu dzieci i młodzieży w tym: negatywny wpływ grupy
rówieśniczej i środków masowego przekazu, chęć zwrócenia na siebie uwagi, imponowania innym,
niska samoocena, niepowodzenia życiowe. Powodem negatywnych zachowań wśród uczniów,
zdaniem ankietowany, może być także niezaspokojenie podstawowych potrzeb przez rodzinę i niski
poziom współpracy rodziców ze szkołą.
Podejmowane działania profilaktyczne i wychowawcze
Ankietowane placówki oświatowe podejmują różnorodne działania profilaktyczne
i wychowawcze. Ww. działania przybierają formę udziału w kołach zainteresowań oraz realizowanych
programów edukacyjno-profilaktycznych i wychowawczych. Częstymi formami pracy są również
pogadanki na godzinach wychowawczych dostosowane tematycznie do bieżących potrzeb klasy
i wynikające z programów profilaktyczno-wychowawczych szkół, rozmowy indywidualne z uczniami
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i rodzicami, spotkania ze specjalistami (np. pedagogiem szkolnym, psychologiem, pielęgniarką)
i zaproszonymi gośćmi obejmujące informacje o środkach uzależniających, metodach walki
ze stresem i z problemami rodzinnymi. Szkoły edukują rodziców swoich uczniów przysyłając
materiały edukacyjne przez e-dzienniki, bądź prowadząc prelekcje profilaktyczne.
Ważne jest kształtowanie właściwych postaw psychoprofilaktycznych uświadamiających
wagę współczesnych zagrożeń i kształtujących postawę asertywności wobec zachowań ryzykownych.
Współpraca z rodzicami oraz z innymi instytucjami i organizacjami
Badane placówki podejmują współpracę z rodzicami dzieci i uczniów. Najczęściej
są to zebrania, spotkania indywidualne, spotkania ogólnoklasowe „wywiadówki”, rozmowy
telefoniczne, kontakt mailowy, udostępnienie dziennika elektronicznego, konsultacje z wychowawcą,
pedagogiem szkolnym i psychologiem, prowadzone są prelekcje dla rodziców w ramach ich
pedagogizacji. Rodzice współorganizują oraz uczestniczą w uroczystościach i imprezach
okolicznościowych.
Ankietowane placówki współpracują także z innymi instytucjami i organizacjami
wspierającymi dzieci, młodzież i ich rodziny. Zazwyczaj są to: działający we Włodawie
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Włodawski Dom Kultury, Młodzieżowy
Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Polski Czerwony Krzyż, Muzeum
– Zespół Synagogalny, Nadleśnictwo, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, a także Sąd Rejonowy, w tym kuratorzy sądowi i społeczni oraz asystent
rodziny.
Spośród ww. podmiotów, istotną rolę pełni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
we Włodawie. Do jej zadań należy diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz udzielanie im i ich
rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia prowadzi działania
profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną funkcję szkół i przedszkoli,
w tym pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
W roku szkolnym 2018/2019 na diagnozę i terapię do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
we Włodawie zgłosiło się 261 dzieci z miasta Włodawa. W analizowanym roku Poradnia wydała
dzieciom i młodzieży z miasta 70 opinii o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odroczenia
rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych
wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, specyficznych trudności w uczeniu się, przyjęcia ucznia
do gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy, objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną
na terenie szkoły lub placówki, wyników badań psychologiczno-pedagogicznych, preferencji
zawodowych, 13 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 4 orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania oraz 9 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dodatkowo
w roku szkolnym 2018/2019 z terenu miasta Włodawa na diagnozę i terapię zgłoszono dzieci z uwagi
na: trudności w nauce, zaburzenia koncentracji, zaburzenia zachowania i emocji, specyficzne
trudności w nauce, określenie potencjału intelektualnego i poziomu rozwoju, doradztwo edukacyjnozawodowe, terapię EEG – Biofeedback, trudności w nawiązywaniu kontaktów, trudności
wychowawcze.
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Potrzeby dzieci i młodzieży oraz możliwości ich zaspokojenia
Za najważniejszą potrzebę dzieci i młodzieży w mieście przedstawiciele ankietowanych
placówek uznali zwiększenie dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym
do placówek umożliwiających rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz imprez kulturalnych.
Ankietowani zwracają uwagę na potrzebę stworzenia właściwego miejsca spotkań młodzieży,
np. klubo-kawiarni, toru do jazdy na deskorolce, toru motokrossowego.
Przedstawiciele jednostek oświatowych zwrócili także uwagę na konieczność zabezpieczenia
potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzież (m.in. potrzeby przynależności, akceptacji i bezpieczeństwa)
oraz dostępu do specjalistycznej pomocy w tym psychologicznej, która będzie udzielana na bieżąco
i w dłuższym okresie czasu.
W celu zaspokojenia ww. potrzeb, badane placówki, korzystając z posiadanych zasobów, mogą
monitorować sytuację rodzinną uczniów oraz przekazywać o niej informacje podmiotom
wspierającym dzieci, młodzież i ich rodziny. Dodatkowo mogą wspierać rodziców w procesie
wychowawczym, prowadzić służące poszerzaniu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień
zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, rozmowy, zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem,
pedagogiem, udostępniać plac zabaw i boisko szkolne. Szkoły mogą pozyskiwać fundusze
na organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych, organizować imprezy o zasięgu lokalnym,
wyrównywać szanse edukacyjne np. poprzez udzielenie pomocy w nauce i wspierać dzieci
utalentowane. W ramach dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz
uatrakcyjnienia i właściwego wykorzystania tego czasu przez młodzież, badane placówki mogą
organizować zajęcia wychowawcze i profilaktyczne oraz integrujące społeczność szkolną, imprezy
środowiskowe, wycieczki i wyjazdy do placówek kulturalnych np. do teatru, muzeum, a także
pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, np. na organizację wypoczynku letniego
i zimowego. Należy również poszerzyć i zintegrować współpracę pomiędzy rodzicami, uczniami
i placówkami szkolnymi w celu budowy więzi nie tylko w relacjach rówieśniczych, ale również
w relacjach uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic.

2. RODZINA I DZIECKO W ŚRODOWISKU LOKALNYM
W ramach diagnozy sytuacji rodziny i dziecka w mieście przeprowadzono badania ankietowe
wśród mieszkańców miasta, w tym reprezentantów samorządu lokalnego – Burmistrza, Radnych,
pracowników Urzędu Miejskiego we Włodawie, członków Miejskiej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych mających
siedzibę na terenie miasta, m.in. placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych i pomocy
społecznej, a także przedstawicieli jednostek służby zdrowia, policji, organizacji pozarządowych
i kościoła.
Badania te posłużyły m.in. ocenie warunków życia w mieście, identyfikacji występujących
na jego terenie problemów społecznych oraz poznaniu istotnych z punktu widzenia niniejszego
Programu opinii na temat przyczyn bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży, ich przyczyn,
a także propozycji działań, jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia natężenia tych problemów
oraz zminimalizowania ich skutków.
Do analizy przedłożono w sumie 48 wypełnione anonimowo ankiet. Odpowiedzi na pytanie
o warunki życia w mieście przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 1. Warunki życia w mieście
lokalny rynek pracy
wychowanie przedszkolne
szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne
szkolnictwo ponadgimnazjalne
dostępność kultury i rozrywki
dostępność sportu i rekreacji
pomoc społeczna
opieka zdrowotna
mieszkalnictwo
bezpieczeństwo publiczne
dostępność placówek usługowych (w tym handlowych)
dostępność sieci wodociągowej

dostępność sieci kanalizacyjnej
dostępność sieci gazowej
dostępność(i stan) sieci drogowej oraz komunikacji
lokalnej
dostępnośćsieci Internet
0%
bardzo dobrze

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

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Analizując warunki życia w mieście, przedstawiciele środowiska lokalnego najlepiej ocenili
dostępność sieci kanalizacyjnej (łącznie 85,8% ocen dobrych i bardzo dobrych) i wodociągowej
(w sumie 84,2% ocen dobrych i bardzo dobrych). Dobrą ocenę zyskała również pomoc społeczna
(w sumie 84,1% ocen dobrych i bardzo dobrych) oraz dostęp do sieci Internet (w sumie 84,1% ocen
dobrych i bardzo dobrych). Z wysoką oceną spotkała się także dostępność do szkolnictwa
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, wychowania przedszkolnego oraz dostępność
sportu i rekreacji.
Najniżej ankietowani ocenili natomiast lokalny rynek pracy (łącznie 74,6% ocen bardzo złych
i złych) oraz dostępność sieci gazowej (w sumie 68,3% ocen bardzo złych i złych). Niezadowolenie
budzi również dostępność do opieki zdrowotnej, stan sieci drogowej oraz sytuacja na rynku
mieszkaniowym.
Kolejny wykres przedstawia odpowiedzi badanych na pytanie o problemy, które najczęściej
dotykają mieszkańców miasta.
10
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Wykres 2. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców miasta

złe warunki
mieszkaniowe
3,60%

przestępczość
1,44%

zdarzenia losowe
0,72%
ubóstwo
5,76%

niepełnosprawność
4,32%
długotrwała lub
ciężka choroba
3,60%

bezrobocie
25,18%

problemy związane
ze starzeniem się
10,79%
przemoc w rodzinie
4,32%
bezdomność
0,72%
narkomania
3,60%
alkoholizm
6,46%

sieroctwo społeczne
4,32%

rozpad więzi
rodzinnych,
samotne
wychowanie dzieci
12,23%

bezradność w
sprawach
opiekuńczowychowawczych
i w prowadzeniu
gospodarstwa
domowego,
zaniedbanie dzieci
12,94%

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców miasta, respondenci zaliczyli
bezrobocie (25,18%), a następnie bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaniedbanie dzieci (12,94%) i rozpad więzi rodzinnych,
samotne wychowanie dzieci (12,23%). Ankietowani uwagę zwrócili również na problemy związane
ze starzeniem się (10,79 %) oraz na alkoholizm (6,46%) i ubóstwo (5,76%).
Na poniższych wykresach przedstawiono odpowiedzi respondentów na temat przyczyn
bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także
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wskazane przez respondentów działania, które przyniosłyby największą skuteczność w zapobieganiu
i rozwiązywaniu tego problemu.

Wykres 3.

Przyczyny bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w mieście
samotne
rodzicielstwo
14,29%
niski poziom
umiejętności
wychowawczych
31,58%

wielodzietność
2,26%
niepełnosprawność,
długotrwała
choroba
13,53%

przemoc w rodzinie
12,78%

ubóstwo
5,26%

uzależnienia
20,30%

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.
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Wykres 4. Działania poprawiające sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo w mieście
poszerzenie oferty
wsparcia instytucji
i organizacji
wspierających
rodzinę
4,54%

zwiększenie dostępu
dzieci i młodzieży do
alternatywnych
form spędzania
czasu wolnego
6,06%
praca socjalna
16,67%

profilaktyka i terapia
w zakresie
uzależnień
i przemocy
w rodzinie
6,06%

pomoc asystenta
rodziny
21,21%

pomoc w
znalezieniu
zatrudnienia
16,67%

wyższe świadczenia
pieniężne dla rodzin
wielodzietnych i
niepełnych
3,03%

zwiększenie
dostępności
poradnictwa
psychologicznopedagogicznego,
terapii rodzinnej
16,67%

edukacja rodzin w
zakresie właściwego
wypełniania ról
rodzicielskich
9,09%

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

W opinii badanych głównymi przyczynami bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w mieście są przede wszystkim niski
poziom umiejętności wychowawczych (31,58%), uzależnienia (20,30%) oraz samotne rodzicielstwo
(14,29%). Zdaniem badanych duży wpływ na występowanie tego problemu mają również przemoc
w rodzinie (12,73%) oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba (13,53%).
Wśród działań, których podjęcie mogłoby poprawić sytuację rodzin niewydolnych
wychowawczo, ankietowani najczęściej wskazywali wsparcie asystenta rodziny (21,21%)
oraz zwiększenie dostępności poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i terapii rodzinnej
(16,67%), praca socjalna (16,67%) i wsparcie w znalezieniu zatrudnienia (16,67%). W poprawie
sytuacji rodzin niewydolnych wychowawczo znaczącą rolę może odgrywać edukacja rodzin
w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich (9,09%), profilaktyka i terapia w zakresie
13
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uzależnień i przemocy w rodzinie (6,06%) oraz zwiększenie dzieciom i młodzieży szerszego dostępu
do alternatywnych form spędzania czasu wolnego (6,06%).
Kolejne wykresy prezentują opinie respondentów na temat negatywnych zjawisk społecznych,
na które narażone są dzieci i młodzież w mieście, problemów występujących w rodzinie
i w środowisku lokalnym, które są ich najczęstszymi przyczynami, oraz działań, które mogłyby
być odpowiedzią na problemy, z którymi zmagają się dzieci i młodzież.
Wykres 5. Negatywne zjawiska społeczne, na które narażone są dzieci i młodzież w mieście
uzależnienieod sieci
Internet
6,72%

zaniedbanie
wychowawcze ze
strony rodziców
31,34%

przestępczość,
wandalizm,
chuligaństwo
10,45%

demoralizacja
9,70%

zaniedbania socjalne
(np.niedożywienie)
0,75%
agresja i przemoc
15,67%

sięganie po
substancje
uzależniające (np.
alkohol, narkotyki,
dopalacze)
25,37%

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Według ankietowanych, do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej narażone
są dzieci i młodzież z miasta, należą zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców (31,34%)
oraz sięganie po substancje uzależniające np. alkohol, narkotyki, dopalacze (25,37%). Niepokojącymi
problemami są również agresja i przemoc (15,67%), uzależnienie od sieci Internet (6,72%)
i demoralizacja (9,70%).
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Wykres 6.

Problemy występujące w rodzinie, które są najczęstszymi przyczynami
negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży z miasta
niepełnosprawność i
choroby w rodzinie
2,16%

wielodzietność
2,88%
rozpad rodziny
13,67%

niski poziom
umiejętności
wychowawczych
30,22%

brak pozytywnych
wzorców i
autorytetów
13,67%

niski status
materialny rodzin
4,30%
przemoc w rodzinie
15,83%
alkoholizm rodziców
17,27%
Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Identyfikując problemy występujące w rodzinie, będące najczęstszymi przyczynami
negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży z miasta, ankietowani wskazali na niski
poziom umiejętności wychowawczych (30,22%), alkoholizm rodziców (17,27%), a także przemoc
w rodzinie (15,83%).
Szukając przyczyn negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży w problemach
występujących w środowisku lokalnym, badani szczególną uwagę zwrócili na brak perspektyw po
zakończeniu edukacji (18,55%), brak animatorów kultury i instruktorów sportu (14,52%), ograniczony
dostęp do placówek kulturalnych i obiektów sportowo-rekreacyjnych (14,52%) oraz brak miejsc
spotkań, np. klubów młodzieżowych (13,70%), a także ograniczony dostęp do wsparcia
specjalistycznego np. pedagoga, psychologa (12,90%).
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Wykres 7.

Problemy występujące w środowisku lokalnym, które są najczęstszymi
przyczynami negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży
z miasta
ograniczony dostęp
do placówek
kultularnych i
obiektów sportoworekreacyjnych
14,52%

brak perspektyw
pozakińczeniu
edukacji
18,55%

brak animatorów i
instruktorów sportu
14,52%
brak odpowiedniego
nadzoru ze strony
służb społecznych
i policji
7,26%

ograniczony dostęp
do wsparcia
specjalistycznego
(np. pedagoga,
psychologa)
12,90%

ograniczona
działalność
profilaktyczna
7,26%

brak miejsc spotkań,
np. klubów
młodzieżowych
13,70%
nieodpowiedni
dostęp do placówek
wsparcia dziennego

niewystarczające
wsparcie w postaci
dożywiania w
placówkach
oświatowych
2,42%

(np. świetlic
środowiskowych,
socjoterapeutycznych)

8,87%

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.
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Wykres 8.

Działania mogące być odpowiedzią na problemy, z którymi zmagają się
dzieci i młodzież w mieście
organizowanie
imprez
środowiskowych
3,08%

zwiększenie liczby
patroli w miejscach
publicznych w
mieście
7,69%

wpływanie na
dostosowanie
kierunków
kształcenia
dopotrzeb lokalnego
rynku pracy
3,85%

organizowanie
miejsc spotkań dla
młodzieży
2,31%

pedagogizacja
rodziców
29,23%

tworzenie i rozwój
oferty świetlic
5,38%

budowa placów
zabaw i obiektów
sportoworekreacyjnych
4,62%
zwiększenie
dostępności dóbr
kultury
0,77%
rozszerzenie oferty
zajęć pozalekcyjnych
6,92%
zabespieczenie
potrzeb bytowych
dzieci z rodzin
ubogich
(dożywianie,
wyposażenie
w podręczniki
i pomoce szkolne,
organizacja
wypoczynku)
4,62%

wzbogacenie oferty
edukacyjnowychowawczej,w
tym kierowanej do
uczniów
uzdolnionych
4,62%

zwiększenie
dostępności
wsparcia
specjalistycznego
(np.pedagoga,
psychologa)
16,14%

zintensyfikowanie
działalności
profilaktycznej
dotyczącej zagrożeń
psychospołecznych
6,92%

promowanie
zdrowergo trybu
życia
3,85%

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.

Wskazując działania, jakie mogłyby być odpowiedzią na problemy, z którymi zmagają się
dzieci i młodzież w mieście, ankietowani podkreślili przede wszystkim potrzebę podnoszenia
kompetencji pedagogicznych rodziców (29,23%), zwiększenia dostępności wsparcia specjalistycznego
np. pedagoga, psychologa (16,14%), zwiększenia liczby patroli w miejscach publicznych w mieści
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(7,69%) oraz zintensyfikowanie działalności profilaktycznej dotyczącej zagrożeń psychospołecznych
(6,92%).

3. POMOC I WSPARCIE RODZINY I DZIECKA
Główną instytucją, która świadczy w mieście pomoc i wsparcie rodzinom i dzieciom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.
Prowadząc działalność w tym zakresie realizuje on zadania wynikające m.in. z takich aktów
prawnych, jak:
‒ ustawa o pomocy społecznej,
‒ ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
‒ ustawa o świadczeniach rodzinnych,
‒ ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
‒ ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
‒ ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
‒ ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
‒ ustawa o systemie oświaty,
‒ ustawa o dodatkach mieszkaniowych.
Analiza danych z lat 2016 – 2018 wskazuje, że liczba osób w rodzinach, którym Ośrodek
udzielił pomocy i wsparcia z zakresu pomocy społecznej maleje (1.219 w 2016 r., 1.144 w 2017 r.,
1.057 w 2018 r.).
Wykres 9. Korzystający z pomocy społecznej w mieście w latach 2016 – 2018
1400
1219
1144

1200

1057
1000
800

764

726

600

695

502

481

455

400
200
0
2016 r.

2017 r.

liczba osób, którym przyznano świadczenia

liczba osób w rodzinach objętych pomocą

liczba rodzin objętych pomocą
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.
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Biorąc pod uwagę strukturę rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka, w latach 2016 – 2018
najliczniejszą grupę stanowiły osoby samotne oraz rodziny dwu-, trzy- i czteroosobowe. Wśród rodzin
z dziećmi i rodzin niepełnych dominowały rodziny z 1 dzieckiem lub 2 dzieci, a wśród rodzin
emerytów i rencistów rodziny jednoosobowe. Dane szczegółowe na ten temat przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 2. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w mieście w latach 2016 – 2018
Typy rodzin

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin
2017 r.

2018 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

rodziny ogółem

502

481

455

1 219

1 144

1 057

1

206

196

196

206

196

196

2

85

85

78

170

170

156

3

78

84

77

234

252

231

4

78

70

62

312

280

248

5

37

31

29

185

155

145

6 i więcej

18

15

13

112

91

81

208

202

183

798

743

673

1

78

87

79

232

250

227

2

87

74

66

341

283

252

3

35

31

30

177

151

146

4

7

9

8

41

52

48

5

1

1

0

7

7

0

6

0

0

0

0

0

0

7 i więcej

0

0

0

0

0

0

rodziny niepełne ogółem

90

93

88

291

283

270

1

42

44

45

106

102

110

2

34

34

28

118

113

92

3

12

13

14

56

58

63

4 i więcej

2

2

1

11

10

5

103

115

120

167

203

206

1

63

66

69

63

66

69

2

24

25

27

48

50

54

3

10

13

17

30

39

51

4 i więcej

6

11

7

26

48

32

o liczbie osób:

2016 r.

o liczbie
dzieci:

o liczbie dzieci:

w tym: rodziny z dziećmi ogółem

o liczbie
osób:

rodziny emerytów i rencistów ogółem

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Analizując dane osób objętych pomocą Ośrodka w okresie ostatnich trzech lat,
najczęstszym powodem udzielania wsparcia było ubóstwo i bezrobocie, a następnie
długotrwała i ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego. Potwierdzają to dane przedstawione na poniższym
wykresie.
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Wykres 10.

Powody przyznawania pomocy społecznej w mieście w latach 2016 – 2018
(liczba rodzin)
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ubóstwo
bezrobocie
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
niepełnosprawność
potrzeba ochrony macierzyństwa
przemoc w rodzinie
alkoholizm
narkomania
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
bezdomność
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie

W latach 2016 – 2018 najczęstszymi powodami udzielania pomocy społecznej w mieście były
ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy
z powodu ubóstwa i bezrobocia spadła na przestrzeni ostatnich lat (ubóstwo: 387 w 2016 r.,
328 w 2017 r., 294 w 2018 r.; bezrobocie: 353 w 2016 r., 296 w 2017 r., 272 w 2018 r..), natomiast
w przypadku długotrwałej lub ciężkiej choroby możemy zaobserwować tendencję wzrostową (238
w 2016 r., 248 w 2017 r., 271 w 2018 r
Znaczącą grupę stanowią także rodziny, którym przyznano pomoc z powodu
niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego oraz alkoholizmu. W przypadku niepełnosprawności, liczba rodzin
korzystających z pomocy z tego powodu wzrasta (162 w 2016 r., 166 w 2017 r., 172 w 2018 r.),
a w przypadku bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego nieznacznie maleje (142 w 2016 r., 131 w 2017 r., 121 w 2018 r.).
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Udzielane przez Ośrodek świadczenia z pomocy społecznej miały charakter pieniężny,
niepieniężny i usługowy. Dane szczegółowe w tym zakresie za lata 2016 – 2018 przedstawia poniższa
tabela.

usługi

niepieniężne

pieniężne

Tabela 3. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w mieście w latach 2016 – 2018
Liczba osób, którym
Liczba świadczeń
przyznano
świadczenia
Formy świadczeń
2016 r.

2017 r.

2018 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

zasiłek stały

62

61

60

621

547

565

zasiłek okresowy

303

264

228

1.604

1.390

1.246

zasiłek celowy

284

300

297

x

x

x

posiłek

299

295

286

36.400

35.728

33.769

schronienie

0

0

3

0

0

307

ubranie

0

0

0

0

0

0

sprawienie pogrzebu

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

bilet kredytowany
odpłatność gminy za pobyt w domu
pomocy społecznej

9

10

10

87

110

101

usługi opiekuńcze

54

64

63

13.186

12.696

12.776

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

0

0

0

0

0

specjalistyczne usługi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

5

2

3

324

105

185

325

27

74

x

x

x

kontrakt socjalny

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Spośród świadczeń pieniężnych najczęściej udzielaną formą pomocy w latach 2016 – 2018
był zasiłek okresowy przyznawany głównie ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę,
niepełnosprawność, czy bezrobocie. W analizowanym okresie liczba osób, którym przyznano tę formę
pomocy w drodze decyzji spadała z roku na rok (303 w 2016 r., 264 w 2017 r., 228 w 2018 r.).
Ważną formą wsparcia finansowego był również zasiłek celowy, przyznawany
na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu (284 w 2016 r., 300 w 2017 r., 297
w 2018 r.).
Dominujący rodzaj pomocy niepieniężnej stanowił natomiast posiłek, który był wsparciem
udzielanym przede wszystkim dzieciom m.in. w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. W analizowanym okresie liczba osób objętych tą formą wsparcia ulegała
spadkowi (299 w 2016 r., 295 w 2017 r., 286 w 2018 r.). Ponadto w ramach „Programu państwa
w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie zasiłku celowego. W latach 2016 – 2018
wypłacono następującą liczbę świadczeń: 390 w 2016 r., 521 w 2017 r., 460 w 2018 r.
Z kolei wśród usług najistotniejszą rolę odgrywały usługi opiekuńcze świadczone osobom
starszym, samotnym, które z powodu wieku lub choroby wymagały wsparcia innych osób oraz praca
socjalna świadczona w celu poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
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Była ona prowadzona m.in. w oparciu o kontrakt socjalny. W obu przypadkach liczba osób/rodzin,
które objęto ww. wsparciem, w okresie ostatnich trzech lat ulegała wahaniom.
W ramach realizowanych zadań Ośrodek przyznawał także zasiłki rodzinne oraz dodatki
do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
świadczenia rodzicielskie, świadczenia wychowawcze oraz zasiłki dla opiekunów, a od 2018 r.
również świadczenie „Dobry start”. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 4. Świadczenia rodzinne i inne przyznane i wypłacone w mieście w latach 2016 – 2018
Liczba świadczeń
Rodzaj świadczenia
2016 r.

2017 r.

2018 r.

10.027

9.692

10.150

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka

62

79

84

dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

310

253

243

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

540

587

551

dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

475

435

540

dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

767

283

1.067

332

276

257

1.034

1.082

1.161

3.305

3.237

3.295

specjalny zasiłek opiekuńczy

355

366

382

świadczenie pielęgnacyjne

550

541

533

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

104

110

95

świadczenie rodzicielskie

413

459

463

zasiłek dla opiekuna

331

246

153

świadczenie wychowawcze

11.173

15.336

15.171

świadczenie „Dobry start”

0

0

1.362

dodatki do zasiłku rodzinnego

zasiłek rodzinny

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

zasiłek pielęgnacyjny

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Następną formą pomocy, spoza systemu pomocy społecznej, udzielaną przez Ośrodek
są świadczenia alimentacyjne, które służą wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.
W latach 2016 – 2018 liczba rodzin, którym przyznano tę pomoc zmalała (148 w 2016 r.,
135 w 2017 r., 118 w 2018 r.), a co za tym idzie zmniejszyła się liczba wypłaconych świadczeń
(2.723 w 2016 r., 2.443 w 2017 r., 2.100 w 2018 r.). Szczegółowe dane zestawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 5. Świadczenia alimentacyjne przyznane i wypłacone w mieście w latach 2016 – 2018
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie
liczba wypłaconych świadczeń

2016 r.

2017 r.

2018 r.

148

135

118

2.723

2.443

2.100

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

W analizowanym okresie Ośrodek przyznawał również dodatki mieszkaniowe. Dodatek
mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym prawo do lokalu mieszkalnego, ponoszącym
wydatki związane z tym lokalem, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 175%
(w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) i 125% (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego)
– kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku. O dodatek mieszkaniowy
ubiegają się m.in. rodzice samotnie wychowujący dzieci i rodziny w gospodarstwach
wieloosobowych, bardzo często korzystający z innym form pomocy społecznej. Dane szczegółowe
w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 6. Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w mieście w latach 2016 – 2018
liczba osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy
liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych

2016 r.

2017 r.

2018 r.

660

605

543

4.020

3.687

3.284

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

W latach 2016 – 2018 liczba osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy systematycznie
zmniejszała się, z 660 w 2016 r. do 543 w 2018 r. Wraz ze zmniejszającą się liczbą osób ubiegających
się o ww. świadczenie, liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych także ulegała zmniejszeniu
z 4.020 w 2016 r. do 3.284 w 2018 r.
Ośrodek realizuje również zadania gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc
w formie stypendiów i zasiłków szkolnych świadczona jest uczniom pochodzącym z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i służy zmniejszeniu różnic w dostępie do edukacji
oraz umożliwieniu pokonywania barier w dostępie do edukacji. W okresie ostatnich trzech lat
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, w ramach pomocy materialnej
dla uczniów, przyznał i wypłacił świadczenia następującej liczbie uczniów: w 2016 r. w okresie
styczeń – czerwiec 134 uczniom, w okresie wrzesień – grudzień 145 uczniom, w 2017 r. w okresie
styczeń – czerwiec 112 uczniom, w okresie wrzesień – grudzień 114 uczniom, w 2018 r. w okresie
styczeń – czerwiec 97 uczniom, w okresie wrzesień – grudzień 96 uczniom.
Za zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ternie miasta Włodawa
odpowiadał Miejski Zespół Interdyscyplinarny. Tylko w ostatnim roku, przedstawiciele instytucji
działających na rzecz dzieci i rodziny, podejmując interwencje w środowisku wobec rodzin
dotkniętych przemocą, wszczęli 41 procedur „Niebieskie Karty”. Z grupy procedur wszczętych
w 2018 r., 40 z nich wszczęli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji we Włodawie,
a 1 procedurę wszczął pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. Ponadto
członkowie grup roboczych w omawianym okresie pracowali nad przypadkami przemocy w rodzinie,
co do których procedurę wszczęto w latach poprzednich i do 31 grudnia 2017 r. nie zakończono.
Łącznie takich przypadków było 41. Oznacza to, że w 2018 r. ogółem prowadzonych było 82
procedury „Niebieskie Karty”, w sprawie których członkowie grup roboczych spotykali się 134 razy.
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Do zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanych przez
Ośrodek w latach 2016 – 2018 należało m.in.: prowadzenie Świetlicy Środowiskowej we Włodawie,
będącej palcówką wsparcia dziennego, zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności wsparcia
i pomocy asystenta rodziny, współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
Zadaniem Świetlicy Środowiskowej we Włodawie, działającej w strukturach Ośrodka,
jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy
i zajęć sportowych, rozwój zainteresowań. Świetlica dysponuje 30 miejscami.
W okresie ostatnich trzech lat Ośrodek zatrudniał i nadal zatrudnia asystenta rodziny (1 etat).
Na przestrzeni lat 2016 – 2018 asystent objął wsparciem 22 rodziny z terenu miasta Włodawa. Przed
31 grudnia 2018 r. współpracę zakończono z 14 rodzinami z ww. grupy, w tym ze względu
na osiągnięcie założonego celu – z 4 rodzinami, a z pozostałymi 10 – ze względu na zaprzestanie
współpracy przez rodzinę i brak osiągniętych efektów.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje gminę
do współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Liczba dzieci z terenu gminy miejskiej
Włodawa, według stanu na ostatni dzień roku wynosiła odpowiednio: 36 w 2016 r., 37 w 2017 r.,
30 w 2018 r.
W analizowanym okresie gmina miejska realizowała także zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień. W ramach ww. działań w latach 2016 – 2018 organizowano
wypoczynek i opiekę dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie w ramach Świetlicy Środowiskowej,
Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
Pomoc i wsparcie rodzinom i dzieciom mieszkającym we Włodawie udzielają także inne
podmioty wchodzące w skład infrastruktury socjalnej miasta. Dane szczegółowe na ich temat
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Inne podmioty świadczące pomoc i wsparcie rodzinie i dziecku w mieście
Nazwa i adres instytucji
Zakres oferowanych usług
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Włodawie,
Al. J. Piłsudskiego 66
Placówka OpiekuńczoWychowawcza we Włodawie,
ul. Sztabowa 2a
Ośrodek Specjalistycznego
Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej
we Włodawie,
ul. Partyzantów 13
Świetlica Środowiskowa
we Włodawie, ul. Szkolna 7
Centrum Profilaktyki
i Rozwoju Osobowości
we Włodawie, ul. Szkolna 7
Punkt Konsultacyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie

PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu włodawskiego. Powiatowe
Centrum wykonuje zadania powiatu z zakresu: pomocy społecznej,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Jednostka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą
przeznaczoną dla dzieci. Jednostka realizuje zadania placówki typu
socjalizacyjnego i interwencyjnego.
Ośrodek udziela wsparcia ofiarom przemocy domowej, osobom
uzależnionym, osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.
W zależności od potrzeb Ośrodek świadczy pomoc doradczą,
informacyjną, psychologiczną i prawną.
Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, której działania
ukierunkowane są na dzieci i młodzież pochodzące z rodzin
przejawiających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Świetlica realizuje
zadania edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
Centrum Profilaktyki wspiera przede wszystkim osoby uzależnione
i współuzależnione. W Centrum Profilaktyki realizowane są m.in. zajęcia
terapeutyczne dla osób współuzależnionych i członków rodzin osób
uzależnionych oraz zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych,
szkodliwie zażywających.
Punkt Konsultacyjny działa przy Centrum Profilaktyki i Rozwoju
Osobowości. W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone są dyżury
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Zakres oferowanych usług

Nazwa i adres instytucji
we Włodawie, ul. Szkolna 7

i konsultacje prawne oraz porady psychologiczne dla osób dotkniętych
przemocą.
Centrum Pomocy prowadzi bezpłatne wsparcie dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych. Pomoc
Centrum Pomocy
udzielana jest m.in. w formie: poradnictwa prawnego, psychologicznego,
Interdyscyplinarnej
psychoterapeutycznego, mediacji, konsultacji z pracownikiem socjalnym
Lokalny Punkt we Włodawie, oraz wsparcia ukierunkowanego na wejście na rynek pracy, a także
pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach
ul. Kościelna 7
i klubach dziecięcych, kosztów kursów i szkoleń, kosztów świadczeń
zdrowotnych, zakupu lekarstw, dofinansowania do czynszu itp.
Gabinet prowadzi wsparcie dla osób będących w trudnych sytuacjach
Gabinet Wsparcia
życiowych – osobistych, rodzinnych i zawodowych. W zakres
Profesjonalnego „Ostoja”
świadczonych usług wchodzi: interwencja kryzysowa, terapia uzależnień,
we Włodawie,
doradztwo rodzinne, konsultacje psychologiczne, terapia grupowa,
ul. 11 Listopada 6
psychoedukacja.
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

4. ANALIZA SWOT
Przeprowadzona na potrzeby niniejszego dokumentu analiza SWOT posłużyła identyfikacji
mocnych i słabych stron lokalnego systemu wspierania rodziny oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim
stoją. Pozwoliła oszacować potencjał, jakim miasto dysponuje w tym obszarze oraz określić stopień,
w jakim posiadane zasoby odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom rodzin i dzieci mieszkających
na jej terenie.
Słabe strony

Mocne strony
‒
‒
‒
‒

‒

‒
‒

‒

‒

odpowiednia dostępność szkół podstawowych
w mieście
zapewnianie
dostępu
do
kształcenia
integracyjnego i/lub specjalnego w mieście
prowadzenie
poradnictwa
i
interwencji
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
prowadzenie wśród rodziców i nauczycieli
działań
edukacyjno-szkoleniowych
i
informacyjnych
z
zakresu
uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
prowadzenie wśród dzieci i młodzieży działań
profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych
w zakresie
uzależnień
i
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
podejmowanie działań w ramach zespołu
interdyscyplinarnego
ds.
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
funkcjonowanie w mieście Centrum Profilaktyki i
Rozwoju Osobowości, Punktu Konsultacyjnego
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Centrum
Pomocy
Interdyscyplinarnej
oraz
grup
samopomocowych AA
upowszechnianie wśród rodzin dotkniętych
bezrobociem ofert pracy, informacji o wolnych
miejscach pracy oraz o usługach poradnictwa
zawodowego i szkoleniach
pozyskiwanie środków finansowych z funduszy

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
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niewystarczający dostęp rodzin do poradnictwa
specjalistycznego, w tym psychologicznego,
terapeutycznego i innych
brak w mieście ośrodków wsparcia dla rodzin
i osób samotnie wychowujących dzieci
brak w mieście rodzin wspierających dla rodzin
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
niewystarczający dostęp do placówek wsparcia
socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży
w mieście
nieodpowiednia dostępność opieki medycznej
specjalistycznej w mieście
ograniczony
dostęp
rodzin
dotkniętych
problemami przemocy w rodzinie do pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej
nieodpowiedni dostęp rodzin dotkniętych
problemami uzależnień i przemocy w rodzinie
do wsparcia psychospołecznego
ograniczony dostęp do poradni odwykowej
niska skuteczność działań na rzecz rodzin
dotkniętych bezrobociem
niewystarczające w stosunku do potrzeb działania
zachęcające inwestorów do tworzenia w mieście
nowych
miejsc
pracy
(np.
dotyczące
przygotowywania terenów pod inwestycje,
oferowania ulg podatkowych)
nieodpowiednie zasoby mieszkań komunalnych
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Słabe strony

Mocne strony

‒

zewnętrznych na przeciwdziałanie bezrobociu
(m.in. z funduszy
strukturalnych
Unii
Europejskiej)
podejmowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin,
dzieci i młodzieży

w mieście, w tym socjalnych

Zagrożenia

Szanse
‒
‒
‒
‒
‒

‒

możliwość kontynuowania w mieście nauki
na poziomie ponadpodstawowym
rosnąca liczba wolontariuszy wśród dzieci
i młodzieży
zwiększająca się świadomość społeczna, w tym
dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
na temat problemów uzależnień i przemocy
niezwiększająca się liczba osób dotkniętych
przemocą
w
rodzinie
wymagających
umieszczenia w ośrodkach wsparcia
możliwość ograniczenia bezrobocia w mieście
dzięki dostępowi do europejskich rynków pracy
oraz środków finansowych z funduszy
zewnętrznych (m.in. z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej)
istnienie w regionie organizacji pozarządowych
działających na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

utrzymująca się liczba rodzin dysfunkcyjnych
w mieście
utrudnione warunki do prowadzenia efektywnej
pracy socjalnej
niski poziom koordynacji działań instytucji
i organizacji wspierających rodziny, dzieci
i młodzież
relatywnie niska liczba osób wyleczonych
z uzależnień w mieście
obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej
i narkotykowej
zwiększająca się liczba rodzin wymagających
interwencji z powodu przemocy w rodzinie
rosnąca liczba osób, w stosunku do których
istnieje
potrzeba
podjęcia
działań
interdyscyplinarnych
zwiększająca się liczba osób wymagających
działań korekcyjno-edukacyjnych
zwiększająca się liczba osób starszych
występowanie zjawiska dziedziczenia bezrobocia
niska skuteczność projektów dofinansowanych
z funduszy zewnętrznych (m.in. z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej)
ograniczony potencjał inwestorów w regionie
eurosieroctwo
brak podmiotów ekonomii społecznej w mieście
ograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia
na lokalnym rynku pracy przez kończącą
edukację młodzież; migracja ludzi młodych za
pracą

5. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ RODZINY I
DZIECKA
W mieście Włodawa funkcjonują różnorodne instytucje i organizacje pozarządowe działające
na rzecz rodziny i dziecka. W obszarze oświaty działa kilkadziesiąt placówek. Do przedszkoli i szkół
należą:
‒ Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie, ul. Szkolna 5,
‒ Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie, ul. Słowackiego 16,
‒ Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4,
‒ Przedszkole Specjalne we Włodawie, ul. Partyzantów 13,
‒ Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” we Włodawie, ul. 11 Listopada 5B,
‒ Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie, ul. Kopernika 3,
‒ Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4,
‒ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 we Włodawie, ul Partyzantów 13,
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‒

Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy we Włodawie, ul. Żołnierzy
WiN 16,
‒ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy we Włodawie, ul. Partyzantów 13,
‒ Szkoła Muzyczna I Stopnia we Włodawie, ul. Szkolna 7,
‒ I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, ul. Szkolna 1,
‒ II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24,
‒ Technikum we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24,
‒ Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24,
‒ Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2 we Włodawie, ul. Partyzantów 13,
‒ Branżowa Szkoła I Stopnia we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 16.
Placówkami oświatowymi działającymi na terenie miasta są również: Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie, Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie oraz 3
szkolne schroniska młodzieżowe sezonowe. Ponadto w ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Starostę Włodawskiego figuruje Ośrodek Szkolenia „Lider” Mirosław Wit
we Włodawie oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Włodawie, ul. Żołnierzy
WiN 16.
Działalność kulturalną na terenie miasta prowadzą: Włodawski Dom Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna i Muzeum – Zespół Synagogalny, a upowszechnianiem sportu i rekreacji zajmuje
się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także kilka klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury
fizycznej.
Opiekę zdrowotną w mieście świadczy 41 podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
które są pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie, w tym
5 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i 30 prywatnych praktyk lekarskich. Na terenie miasta
działa również 12 aptek.
Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie zajmują się
Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Zespół
Interdyscyplinarny, Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie, NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów, Centrum Pomocy
Interdyscyplinarnej, Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej,
a także Komenda Powiatowa Policji i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Komenda Powiatowa Policji we Włodawie i Straż Miejska we Włodawie czuwają nad
bezpieczeństwem publicznym w mieście, a sprawowaniem kurateli sądowej zajmuje się I Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej we Włodawie.
Jak już wcześniej opisano, szeroko rozumianą infrastrukturę socjalną miasta działającą
na rzecz rodziny i dziecka tworzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Placówką OpiekuńczoWychowawczą, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Specjalistycznego Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, Świetlicą Środowiskową oraz Centrum Profilaktyki i Rozwoju
Osobowości, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gabinet Wsparcia Profesjonalnego
„Ostoja”.
Instytucją rynku pracy, która udziela wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem
jest z kolei Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.
Sektor pozarządowy funkcjonujący w mieście tworzy 57 organizacji pozarządowych
– stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, 4 stowarzyszenia zwykłe i 11
stowarzyszeń i uczniowskich klubów sportowych. Wśród nich szeroką reprezentację mają kluby
sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej. Należą do nich m.in.: Miejski Ludowy Klub
Sportowy „Włodawianka”, Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik” Włodawa, Klub Sportowy
Pankration Team, Włodawski Szkolny Związek Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy „Kościuszko”,
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Uczniowski Klub Sportowy „Tramp”, Uczniowski Klub Sportowy MOSiR Włodawa, Uczniowski
Klub Sportowy SOSW – Włodawa, a także Parafialny Klub Sportowy „Brzózki.
Wśród organizacji działających na rzecz dzieci i rodzin lub podejmujących współpracę w ww.
zakresie są m.in.: Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”, Polskie Towarzystwo
Społeczno-Sportowe ‘SPRAWNI RAZEM” Oddział w Chełmie z siedzibą we Włodawie,
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych, Nadbużańskie
Stowarzyszenie Edukacyjne, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Twórców
Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego, Stowarzyszenie „Nadzieja”, Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
„Przyjaciela Kamyka” oraz Koło Gospodyń Miejskich „Zosie Samosie”.

IV. CELE I ZADANIA PROGRAMU
Celem głównym Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2020 – 2022 jest
stworzenie zintegrowanego systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Osiągniecie tak sformułowanego celu wymaga wdrożenia
wyznaczonych celów operacyjnych oraz zadań. Zostały one ujęte w przedstawionym poniżej w formie
zestawień tabelarycznych harmonogramie, w którym uwzględniono również realizatorów
poszczególnych zapisów, czas ich wdrożenia oraz wskaźniki monitoringowe.
Realizatorzy/ partnerzy planowanych zadań:
‒ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),
‒ Urząd Miejski (UM),
‒ Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKPiRPA),
‒ Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości (CPiRO),
‒ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
‒ Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej (OSPiIK),
‒ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PP-P),
‒ Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MZI),
‒ Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej (CPI),
‒ Gabinet Wsparcia Profesjonalnego (GWP),
‒ Powiatowy Urząd Pracy (PUP),
‒ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOS-W).
Cel operacyjny 1.
Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
oraz promowanie jej prawidłowego modelu

Doskonalenie form pracy
socjalnej z rodziną
Zapewnienie opieki ze strony
asystenta rodziny

MOPS

czas
realizacji
2020-2022

MOPS, UM

2020-2022

Ustanawianie, w razie potrzeby,
rodzin wspierających dla rodzin
przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji

MOPS, UM, organizacje
pozarządowe

2020-2022

zadania
1.
2.

3.

realizatorzy/partnerzy
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wskaźniki
monitoringowe
liczba osób objętych
pracą socjalną
liczba asystentów
rodziny oraz liczba
rodzin objętych opieką
liczba rodzin
wspierających
oraz liczba rodzin przez
nie wspieranych
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Cel operacyjny 1.
Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
oraz promowanie jej prawidłowego modelu
zadania

4.

5.

6.

7.

8.

9.

opiekuńczo-wychowawczych
oraz organizowanie dla nich
szkoleń
Zapewnienie szerszego dostępu
do poradnictwa
specjalistycznego, konsultacji,
treningu umiejętności
wychowawczych, terapii
rodzinnej i mediacji
Tworzenie grup wsparcia dla
rodzin, w tym samopomocowych
dla osób samotnie
wychowujących dzieci
Wzmacnianie więzi rodzinnych,
m.in. poprzez organizowanie
środowiskowych imprez
integracyjnych
Wspieranie interdyscyplinarne
rodzin oraz zapewnienie
dostępu do szkoleń dla osób
mających świadczyć wsparcie
interdyscyplinarne

Opracowywanie i realizowanie
środowiskowych programów
i projektów na rzecz rodzin,
w tym współfinansowanych
z funduszy zewnętrznych,
np. z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej
Zintegrowanie podejmowanych
działań poprzez stałą
współpracę podmiotów
działających na rzecz rodziny

czas
realizacji

wskaźniki
monitoringowe

MOPS, MKPiRPA, CPiRO
(w tym Punkt onsultacyjny),
PCPR, OSPRiIK, GWP,
PP-P, organizacje
pozarządowe

2020-2022

liczba osób objętych
poszczególnymi formami
wsparcia,
w tym poradnictwem
specjalistycznym

MOPS, organizacje
pozarządowe

2020-2022

liczba grup wsparcia
oraz liczba osób w nich
uczestniczących

UM, MOPS, placówki
oświatowe i kulturalne,
jednostki sportoworekreacyjne
MOPS, MKPiRPA, MZI,
CPiRO (w tym Punkt
Konsultacyjny), CPI, PCPR,
OSPRiIK, PP-P, placówki
oświatowe, zakłady opieki
zdrowotnej, Policja, Sąd
Rejonowy, organizacje
pozarządowe
Jednostki organizacyjne
miasta, w tym MOPS
i placówki oświatowe,
placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia
dziennego, CPiRO,
organizacje pozarządowe
MOPS, MKPiRPA, MZI,
CPiRO (w tym Punkt
Konsultacyjny), CPI, GWP,
placówki oświatowe,
placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia
dziennego, PCPR, OSPRiIK,
PP-P, zakłady opieki
zdrowotnej, Straż Miejska,
Policja, Sąd Rejonowy,
organizacje pozarządowe,
kościół

2020-2022

liczba imprez oraz liczba
osób w nich
uczestniczących

2020-2022

liczba powołanych grup
roboczych oraz liczba
rodzin objętych
wsparciem
interdyscyplinarnym,
liczba szkoleń oraz
liczba osób w nich
uczestniczących
liczba programów
i projektów oraz liczba
osób nimi objętych

realizatorzy/partnerzy
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2020-2022

2020-2022

liczba podmiotów
współpracujących
na rzecz rodziny
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Cel operacyjny 2.
Wspieranie rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej
wskaźniki
monitoringowe
liczba udzielonych
świadczeń oraz liczba
osób nimi objętych
liczba osób bezrobotnych
w mieście, w tym liczba
osób objętych różnymi
formami wsparcia

1.

Udzielanie pomocy materialnej i
rzeczowej rodzinom ubogim

MOPS, placówki oświatowe

czas
realizacji
2020-2022

2.

Upowszechnianie wśród rodzin
dotkniętych bezrobociem ofert
pracy, informacji o wolnych
miejscach pracy, usługach
poradnictwa zawodowego,
szkoleniach, przygotowaniu
zawodowym dorosłych, stażach
i zatrudnieniu socjalnym
Organizowanie akcji
charytatywnych na rzecz rodzin
ubogich oraz promowanie
wśród rodzin zagrożonych
utratą bezpieczeństwa
socjalnego aktywnych postaw
i samopomocy
Udzielanie wsparcia dzieciom z
rodzin ubogich, m.in.
organizowanie dożywiania w
szkołach, wypoczynku letniego
i zimowego, wyposażenie
w podręczniki i pomoce szkolne
oraz odzież, zapewnienie
dostępu do alternatywnych form
spędzania czasu wolnego
Rozwijanie w mieście
mieszkalnictwa komunalnego,
w tym socjalnego

UM, MOPS, PUP

2020-2022

MOPS, UM, PUP,
organizacje pozarządowe

2020-2022

liczba akcji
charytatywnych
i promocyjnych

MOPS, UM, placówki
oświatowe, kulturalne,
jednostki sportoworekreacyjne, placówki
opiekuńczo-wychowawcze
wsparcia dziennego,
organizacje pozarządowe

2020-2022

liczba dzieci z rodzin
ubogich objętych
wsparciem

UM

2020-2022

liczba mieszkań
komunalnych, w tym
socjalnych

zadania

3.

4.

5.

realizatorzy/partnerzy

Cel operacyjny 3.
Zaspakajanie potrzeb zdrowotnych rodziny oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa
publicznego
zadania
1.

Promowanie zdrowego stylu
życia i prowadzenie profilaktyki
zdrowotnej

2.

Zabezpieczanie świadczeń z
zakresu podstawowej opieki
medycznej oraz zwiększenie
dostępności wsparcia
specjalistycznego
Zwiększenie dostępności
wsparcia dla rodzin z dziećmi
dotkniętymi
niepełnosprawnością, w tym w
formie poradnictwa i
rehabilitacji

3.

realizatorzy/partnerzy
UM, MOPS, MKPiRPA, ,
CPiRO, zakłady opieki
zdrowotnej, placówki
oświatowe, placówki
opiekuńczo-wychowawcze
wsparcia dziennego
UM, zakłady opieki
zdrowotnej

MOPS, UM, PCPR, PP-P,
podmioty świadczące usługi
rehabilitacyjne, organizacje
pozarządowe
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czas
realizacji
2020-2022

wskaźniki
monitoringowe
liczba przedsięwzięć
z zakresu promocji
zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej oraz liczba
programów zdrowotnych

2020-2022

liczba osób objętych
świadczeniami
zdrowotnymi

2020-2022

liczba rodzin objętych
poradnictwem oraz
liczba osób objętych
rehabilitacją
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4.

Monitorowanie rodzin
zagrożonych i dotkniętych
problemami uzależnień
i przemocy w rodzinie
oraz podejmowanie działań
zgodnie z uchwalonymi
programami w tym zakresie

5.

Prowadzenie działań
profilaktyczno-informacyjnych
i edukacyjnych z zakresu
zapobiegania przestępczości

6.

Patrolowanie miejsc
publicznych oraz poprawianie
bezpieczeństwa na drodze, m.in.
poprzez remont ulic, budowę
przejść dla pieszych,
oświetlenia i miejsc
parkingowych

UM, MOPS, MKPiRPA,
MZI, CPiRO (w tym Punkt
Konsultacyjny), CPI,
placówki oświatowe,
placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia
dziennego, PCPR, OSPRiIK,
inne ośrodki wsparcia,
placówki leczenia
uzależnień, specjaliści,
grupy samopomocowe,
Prokuratura Rejonowa, Sąd
Rejonowy, Policja,
organizacje pozarządowe
UM, Straż Miejska, Policja,
placówki oświatowe,
placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia
dziennego, CPiRO
UM, Straż Miejska, Policja

2020-2022

liczba rodzin objętych
monitoringiem, liczba
rodzin dotkniętych
problemami uzależnień
i przemocy w rodzinie
oraz liczba osób objętych
wsparciem

2020-2022

liczba przedsięwzięć
profilaktycznoinformacyjnych
i edukacyjnych

2020-2022

liczba zrealizowanych
inwestycji w celu
poprawy bezpieczeństwa
na drodze

Cel operacyjny 4.
Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju
zadania
1.

2.

3.

4.

5.

Podnoszenie jakości kształcenia
i wsparcia w placówkach
oświatowych, m.in. poprzez
doskonalenie kadr
nauczycielskich i pedagogów
szkolnych oraz doposażenie
szkół w niezbędny sprzęt
i programy nauczania
Zwiększenie dostępności
placówek przedszkolnych
w mieście poprzez
uelastycznienie czasu ich pracy
Organizowanie zajęć i spotkań
profilaktyczno-wychowawczych
i edukacyjnych oraz
opracowywanie i realizowanie
programów w tym zakresie
Rozwijanie sieci placówek
wsparcia dziennego (w formie
specjalistycznej) oraz oferty
Świetlicy Środowiskowej
Wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci
i młodzieży, m.in. poprzez
zwiększenie dostępności zajęć
wyrównawczych,
dofinansowanie udziału

UM, placówki oświatowe

czas
realizacji
2020-2022

wskaźniki
monitoringowe
liczba nauczycieli
i pedagogów
doskonalących swoje
kwalifikacje zawodowe
oraz liczba
doposażonych placówek
oświatowych

UM, placówki przedszkolne

2020-2022

MOPS, MKPiRPA, CPiRO,
placówki oświatowe,
placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia
dziennego, Policja
UM, placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia
dziennego

2020-2022

liczba dzieci
uczęszczających
do placówek
przedszkolnych
liczba zajęć i spotkań
oraz liczba osób w nich
uczestniczących, liczba
programów oraz liczba
osób nimi objętych
liczba świetlic
oraz liczba dzieci z nich
korzystających

UM, MOPS, placówki
oświatowe, kulturalne,
jednostki sportoworekreacyjne, placówki
opiekuńczo-wychowawcze
wsparcia dziennego,

2020-2022

realizatorzy/partnerzy
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2020-2022

liczba przyznanych
świadczeń oraz liczba
osób objętych pomocą, w
tym pomocą
stypendialną i zasiłkami
szkolnymi

Program Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2020 - 2022

Cel operacyjny 4.
Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju
zadania

realizatorzy/partnerzy

czas
realizacji

wskaźniki
monitoringowe

w wycieczkach, kulturze, sporcie
i rekreacji, udzielanie pomocy w
nauce (np. przez wolontariuszy),
przyznawanie pomocy
materialnej o charakterze
socjalnym (stypendia, zasiłki
szkolne).
Zwiększenie dostępności
kształcenia dla dzieci
niepełnosprawnych poprzez
tworzenie grup i klas
integracyjnych, prowadzenie
nauczania indywidualnego,
likwidowanie barier
architektonicznych,
zapewnienie transportu i opieki
w czasie przewozu do szkoły

wolontariusze

UM, MOPS, placówki
oświatowe, SOS-W, PCPR

2020-2022

7.

Wzbogacanie oferty zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych

2020-2022

8.

Rozwijanie w mieście
infrastruktury umożliwiającej
dzieciom i młodzieży spędzanie
czasu wolnego (w tym
sportowo-rekreacyjnej) i
zwiększenie jej bezpłatnej
dostępności
Upowszechnianie wolontariatu
wśród dzieci i młodzieży

UM, MOPS, MKPiRPA,
placówki oświatowe,
kulturalne, jednostki
sportowo-rekreacyjne,
placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia
dziennego, organizacje
pozarządowe
UM, jednostki organizacyjne
miasta

2020-2022

liczba nowych obiektów
umożliwiających
spędzanie czasu wolnego
oraz liczba osób z nich
korzystających

UM, jednostki organizacyjne
miasta, wolontariusze

2020-2022

liczba wolontariuszy

6.

9.

liczba grup i klas
integracyjnych oraz
liczba osób do nich
uczęszczających, liczba
uczniów objętych
nauczaniem
indywidualnym, liczba
zlikwidowanych barier
architektonicznych,
liczba dzieci
dowożonych do szkół
liczba organizowanych
zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych oraz
liczba osób nimi
objętych

Cel operacyjny 5.
Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienie im powrotu
do rodzin biologicznych
zadania

realizatorzy/partnerzy

czas
realizacji
2020-2022

1.

Współfinansowanie pobytu
dziecka w rodzinnej lub
instytucjonalnej formie pieczy
zastępczej

MOPS, PCPR

2.

Podejmowanie współpracy z
rodziną biologiczną w zakresie
opracowania planu pracy
zbieżnego z planem pomocy
dziecku umieszczonemu
w pieczy zastępczej
Podejmowanie współpracy z
podmiotami działającymi na

MOPS, PCPR,
koordynatorzy pieczy
zastępczej i całodobowe
placówki opiekuńczowychowawcze

2020-2022

MOPS, PCPR,
koordynatorzy pieczy

2020-2022

3.
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wskaźniki
monitoringowe
liczba dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej
oraz wysokość środków
na pokrycie ich pobytu
liczba opracowanych
planów pracy oraz liczba
dzieci powracających
do rodzin biologicznych
liczba podmiotów
współpracujących
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Cel operacyjny 5.
Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienie im powrotu
do rodzin biologicznych
zadania
rzecz powrotu dziecka z pieczy
zastępczej do rodziny
biologicznej

realizatorzy/partnerzy

czas
realizacji

zastępczej i całodobowe
placówki opiekuńczowychowawcze

wskaźniki
monitoringowe
na rzecz powrotu dziecka
do rodziny biologicznej

V. FINANSOWANIE PROGRAMU
Realizacja Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2020 – 2020 będzie
finansowana:
‒ z budżetu miasta,
‒ ze środków samorządu powiatowego,
‒ z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
‒ z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
‒ z programów rządowych z zakresu wspierania rodziny,
‒ z funduszy zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
‒ ze środków pozyskanych z innych źródeł.
Na realizację Programu w 2020 r. planuje się przeznaczyć m.in. następujące środki finansowe:
‒ rodzinna piecza zastępcza: 49.000,00 zł,
‒ instytucjonalna piecza zastępcza: 256.000,00 zł,
‒ wspieranie rodziny 46.460,00 zł.
Wysokość środków finansowych na realizację Programu w latach 2020 – 2022 zostanie ujęta
w przyjmowanej corocznie uchwale budżetowej Rady Miejskiej we Włodawie.

VI. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE PROGRAMU
Koordynatorem realizacji Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2020
– 2022 będzie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. Sformułowane
w dokumencie zadania będą wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz partnerów w realizacji.
Monitoring Programu, polegający na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat
realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, będą prowadzone corocznie. Gromadzone dane
z jednej strony pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, które pojawią się w trakcie wdrażania
dokumentu oraz stwierdzić, z myślą o podjęciu działań korygujących, czy realizacja wyznaczonych
zadań zmierza w słusznym kierunku, z drugiej natomiast umożliwią ustalenie rzeczywistych
rezultatów ich wdrożenia – czy uzyskane efekty są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami
i na co miały wpływ.
Do oceny wdrożenia sformułowanych w Programie zadań zostaną wykorzystane wyznaczone
w dokumencie wskaźniki monitoringowe.
W terminie do 31 marca każdego roku Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przedstawi Radzie Miejskiej informację z realizacji Programu. Informacja zbiorcza zostanie
sporządzona na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów biorących udział w realizacji
Programu.
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