
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu jako koordynator Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny kierował się: minimalizacją zjawiska dysfunkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

wzmacnianiem kompetencji rodzicielskich i zasobów rodzinnych, promowaniem zdrowego modelu 

rodziny, pomocą rodzinie borykającej się z trudnościami związanymi z opieką i wychowaniem dzieci 

oraz skuteczną ochroną dzieci i pomocą dla nich, co może być osiągnięte przez współpracę osób, 

instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. 

Partnerzy i realizatorzy Programu zobowiązani zostali Uchwałą Nr IV/37/2019 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2019 - 2021 w Gminie Sandomierz - do realizacji celów w nim zawartych oraz do 

stymulowania działań na rzecz dziecka i rodziny. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2021 roku kontynuował realizację rozwiązań 

w zakresie wspierania rodziny, kierując się dobrem dziecka, dobrem rodziny jako naturalnego 

środowiska rozwoju dziecka, przy współdziałaniu instytucji i organizacji pracujących z dziećmi 

i rodzicami. Instytucje i organizacje o których mowa to m.in.: Urząd Miejski, Komenda Powiatowa 

Policji, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Świetlica 

Środowiskowa, Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”, Środowiskowy Dom 

Samopomocy, Punkt Interwencji Kryzysowej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, placówki oświatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia 

Psychologiczno–Pedagogiczna, Zespół Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, Poradnia 

Terapii Uzależnień, Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz lokalne stowarzyszenia 

i organizacje. 

Realizowane w ramach Programu zadania skupiały swoją uwagę na całej rodzinie, także 

w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostało w pieczy zastępczej, w celu umożliwienia mu powrotu 

do rodziny biologicznej. Pomoc koncentrowała się na wspomaganiu osób i rodzin wymagających 

wsparcia w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, a także na wzmocnieniu lub odzyskaniu 

zdolności do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Główny cel Programu opierał się na 

wzmocnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin z terenu gminy Sandomierz poprzez tworzenie 

warunków umożliwiających poprawę sytuacji społecznej rodzin przejawiających bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz ich wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu. 

 

 Poniższa tabela obrazuje cele szczegółowe Programu z podziałem na zadania oraz wykaz 

działań podjętych przez poszczególne instytucje biorące udział w Programie. 

 

Tabela – Działania podjęte w ramach Programu 

 

Cel szczegółowy Zadanie Podjęte działania 

1. Wsparcie 

rodzin mających 

trudności 

w zaspokajaniu 

fundamentalnych 

potrzeb natury 

materialno–

bytowej 

Udzielanie pomocy 

finansowej, rzeczowej 

rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji 

materialnej 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

W 2021 roku objętych zostało odpowiednio: 
− pomoc społeczna 576 rodzin, 

− świadczenia rodzinne 508 rodzin. 

Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża 

− paczki żywnościowe pod hasłem „Wielkanoc 

z PCK”. Pomocą objęto 30 seniorów, 

wartość pomocy wyniosła: 2607,00 zł, 

− paczki żywnościowe pod hasłem 

„Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Pomocą 

objęto 60 seniorów, 28 uczniów 



sandomierskich szkół, wartość pomocy 

wyniosła: 6497,92 zł. 

Zabezpieczenie ciepłych 

posiłków dzieciom 

z rodzin posiadających 

niewystarczające zasoby 

finansowe w szkołach 

oraz przedszkolach 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

W 2021roku finansował posiłki dla 29 dzieci 

w szkołach i dla 26 dzieci w przedszkolach. 

Pomoc w wyposażeniu 

dzieci z ubogich rodzin 

w niezbędne artykuły 

szkolne oraz podręczniki 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego został wypłacony 

dla 443 dzieci. 

Placówki oświatowe 

Szkoła Podstawowa nr 1 

− na mocy ustawy „podręcznikowej” wszyscy 

uczniowie mają zapewnione darmowe 

podręczniki oraz wybrane materiały do 

ćwiczeń. 

Szkoła Podstawowa nr 2 

− wypożyczanie sprzętu komputerowego 

w okresie nauki zdalnej, 
− wypożyczanie i udostępnianie podręczników 

i materiałów ćwiczeniowych. 

Szkoła Podstawowa nr 3 

− organizacja świątecznych paczek 

żywnościowych dla rodzin w trudnej 

sytuacji finansowej we współpracy 

z Polskim Czerwonym Krzyżem, 
− zapewnienie darmowych podręczników 

i ćwiczeń do nauki, a w czasie nauki 

zdalnej możliwości wypożyczenia 

komputerów. 

Przedszkole Samorządowe nr 5 

− zwolnienie z opłaty ubezpieczenia dziecka, 

wyprawki przedszkolnej, kart pracy, 

− bezpłatny udział dzieci w warsztatach 

kulinarnych, 

− dofinansowanie lub finansowanie wycieczek 

wyjazdowych z funduszu Rady Rodziców. 

Przedszkole Samorządowe nr 6 

− zwalnianie dzieci z rodzin o niskim statusie 

finansowym z wnoszenia opłat za wyprawkę, 

wnoszenia opłat za teatrzyki, wycieczki, 

− zapewnienie osieroconemu dziecku 

bezpłatnego pakietu edukacyjnego oraz 

artykułów plastycznych, zbiórka środków 

finansowych i materialnych wśród 

pracowników przedszkola. 



Przedszkole Samorządowe nr 7 

− częściowe zaopatrywanie dzieci w materiały 

papiernicze niezbędne do wykonywania prac 

w czasie zajęć dydaktycznych. 

Zapewnienie pomocy 

materialnej rodzinom 

z systemu świadczeń 

rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego,  

dodatków 

mieszkaniowych 

i dodatku energetycznego 

Ośrodek  Pomocy Społecznej 

Zapewnienie rodzinom pomocy w formie: 

− zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 

(508 rodzin), 

− świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

(136 rodzin), 

− dodatku mieszkaniowego (235 rodzin), 

− dodatku energetycznego (70 rodzin). 

Udzielanie dzieciom 

i młodzieży z ubogich 

rodzin stypendiów, 

zasiłków szkolnych 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zapewnienie rodzinom pomocy w formie 

stypendiów.  W roku 2021 Ośrodek Pomocy 

Społecznej udzielił wsparcia w formie 

stypendiów dla 55 uczniów. 

2. Minimalizacja 

zjawiska 

dysfunkcji 

opiekuńczo–

wychowawczych, 

wzmacnianie 

kompetencji 

rodzicielskich 

i zasobów 

rodzinnych, 

promowanie 

zdrowego modelu 

rodziny 

Praca socjalna 

świadczona 

w środowiskach 

pozostających 

w zainteresowaniu 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

W 2021roku pracą socjalną objęto łącznie 838 

rodzin. 

Objęcie wsparciem 

asystenta rodziny 

środowisk 

charakteryzujących się 

bezradnością 

wychowawczą oraz 

brakiem zaradności 

życiowej 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

W 2021 roku objęto wsparciem asystenta rodziny  

- 28 rodzin z terenu gminy. 

Opracowanie i realizacja 

programów osłonowych 

mających na celu 

edukacje  i zwiększenie 

świadomości społecznej 

różnych grup wiekowych 

w zakresie funkcji 

rodziny i potencjalnych 

zagrożeń 

Urząd Miejski 

− przekazanie placówkom oświatowym 

materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy 

umysł”, 

− akcja „Podwórkowy wychowawca” we 

współpracy ze Świetlicą Środowiskową, 

Sandomierskim Centrum Kultury, Miejskim 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejską 

Biblioteką Publiczną oraz Placówką 

Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”, 

− dofinansowanie letniego wypoczynku dla 

młodych mieszkańców Sandomierza 

(wakacje w Przebrnie – zorganizowane przez 

ZHP Hufiec Sandomierz). 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

− realizacja programu „Aktywny Senior”, 



− realizacja programu „Asystent Osobisty 

Osoby Niepełnosprawnej”, 

− program osłonowy „Posiłek w szkole 

i w domu”, 

− Teleopieka, 

− współuczestnictwo w kampaniach 

profilaktycznych, marszach, spotkaniach. 

Współpraca instytucji 

i organizacji z terenu 

gminy Sandomierz 

zajmujących się pomocą 

rodzinie 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

W celu zapewnienia kompleksowej pomocy 

rodzinom współpracuje ze wszystkimi 

realizatorami programu. 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ Radość 

Życia” 

− organizacja grup wsparcia i warsztatów 

w ramach działalności Niepublicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 
− organizacja prelekcji w ramach nawiązania 

współpracy z lekarzami, dietetykiem, 

− współpraca z instytucjami pomocowymi 

w celu objęcia potrzebujących dzieci 

kształceniem specjalnym  i zajęciami 

w zakresie wczesnego wspomagania 

rozwoju. 

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek 

Błonie” 

− współpraca z sandomierskim szkołami 

podstawowymi, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Oddziałem Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Sandomierzu, 

Komendą Powiatową Policji, Grupą 

Diabetyków, Świetlicą Środowiskową i 

Sandomierskim Klubem Amazonek. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

− współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w ramach dożywiana dzieci, ścisła 

współpraca z asystentami rodzin, udział 

w szkoleniach i kursach, udział pedagoga 

w posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

− współpraca z Poradnią Psychologiczno–

Pedagogiczną poprzez: udział w szkoleniach, 

konsultacjach, kierowanie uczniów na 

badania, konsultacje specjalistów dla 

rodziców i opiekunów, pomoc w realizacji 

zadań z zakresu działań profilaktycznych, 

tj. lekcje z udziałem pracowników poradni, 

udzielanie wsparcia dla uczniów i rodzin 



w sytuacjach kryzysowych oraz pomoc 

w odnalezieniu się w sytuacji związanej 

z sytuacją epidemiologiczną, 

− współpraca z Komendą Powiatową Policji 

w Sandomierzu: lekcje wychowawcze 

z udziałem policjantów, coroczne spotkania 

w ramach akcji: „Bezpieczna droga do 

szkoły”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne 

wakacje”, 

− współpraca z zespołem kuratorskim Sądu 

Rejonowego w Sandomierzu, 

− współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie dotycząca udzielania wsparcia 

rodzinom zastępczym, 

− współpraca ze Świetlicą Środowiskową 

poprzez udział uczniów w zajęciach 

pozalekcyjnych organizowanych przez 

Placówkę Wsparcia Dziennego „Przystanek 

Błonie” dla 6 uczniów, 

− współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem 

w ramach akcji: „Dziel się uśmiechem”, 

„Góra srebra i złota”, „Zbieranie Nakrętek” 

oraz organizacji paczek dla ubogich rodzin  

i warsztatów na temat agresji. 

Szkoła Podstawowa nr 2 

− współpraca z instytucjami wspierającymi 

rodzinę, 
− kierowanie poszczególnych rodzin do 

instytucji pomocowych w mieście, 

− współorganizacja akcji charytatywnych 

uwrażliwiających na sytuacje trudne: akcja 

Szafowania , pajacyki, licytacje dla Bartusia 

chorego na SMA, Paczka dla Seniora, I ty 

możesz zostać Świętym Mikołajem, 

− zajęcia wychowawcze, programy 

edukacyjne, zajęcia warsztatowe, prelekcje, 

pogadanki, realizacja programów 

tematycznych wspierających rodzinę np. 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł - Rodzina na 

TAK”. 

Szkoła Podstawowa nr 4 
− współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

tj. z asystentami rodzin oraz pracownikami 

socjalnymi w sprawach dzieci z rodzin 

objętych pomocą Ośrodka, 

− współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w sprawie dzieci adoptowanych 

lub z pieczy zastępczej, 

− współpraca z Sądem Rejonowym 

w Sandomierzu, kuratorami zawodowymi 

i społecznymi, Punktem Interwencji 



Kryzysowej, Świetlicą Środowiskową, 

Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, 

− zapewnienie dzieciom różnorakich form 

pomocy diagnostyczno–terapeutycznych 

według potrzeb, 

− udział w różnego rodzaju programach 

profilaktycznych, np. „Program Edukacji 

Antynikotynowej”, „Nie pal przy mnie 

proszę”, „Europejski kodeks walki z 

rakiem”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 

Szkoła Podstawowa nr 3 

− współpraca z instytucjami świadczącymi 

pomoc dziecku i rodzinie: Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem 

Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim 

Czerwonym Krzyżem, Świetlicą 

Środowiskową. 

Przedszkole Samorządowe nr 3 

− współpraca z instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny. 

Przedszkole Samorządowe nr 6 

− współpraca  z asystentami rodzin objętych 

pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w celu 

diagnozowania sytuacji w rodzinie, 

− współpraca z kuratorami rodzin objętych 

nadzorem, 

− współpraca z Poradnią Psychologiczno –

Pedagogiczną i poradniami 

specjalistycznymi w celu dokonywania 

diagnozy uczniów wykazujących trudności 

i problemy wychowawcze, 

− współdziałanie z instytucjami: Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na 

Rzecz Zdrowia Psychicznego, placówkami 

oświatowymi w celu pomocy dziecku 

i ciągłości oddziaływań edukacyjno –

terapeutycznych. 

Świetlica Środowiskowa 
− współpraca z takimi instytucjami jak: 

sandomierskie szkoły podstawowe, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż 

o. Sandomierz, Komenda Powiatowa Policji, 

Grupa Diabetyków o. Sandomierz, 

Sandomierski Klub Amazonek, Placówka 

Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”. 

Przedszkole Samorządowe nr 5 

− współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w celu dofinansowania wyżywienia dla 

dzieci, 



− współpraca z Poradnią Psychologiczno–

Pedagogiczną w celu organizacji spotkań dla 

rodziców. 

Komenda Powiatowa Policji 

− współpraca  w zakresie podejmowanych 

działań z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

placówkami oświatowymi, Świetlicą 

Środowiskową, Placówką Wsparcia 

Dziennego „Przystanek Błonie”. 

3. Zapewnienie 

zróżnicowanych 

form pomocy 

dzieciom 

wzrastającym  

w środowiskach 

borykających 

się z 

trudnościami 

w realizacji 

funkcji 

opiekuńczo- 

wychowawczej 

 

 

 

Zagwarantowanie 

dzieciom i młodzieży 

z rodzin dysfunkcyjnych 

dodatkowej opieki, 

udzielanie pomocy 

w nauce, wspieranie 

w realizacji obowiązku 

szkolnego, stworzenie 

możliwości 

konstruktywnego 

spędzania czasu wolnego, 

rozwijania zainteresowań, 

i uzdolnień oraz 

socjalizacji w grupie 

rówieśniczej 

Świetlica Środowiskowa 

− zapewnienie dzieciom i młodzieży pomocy 

w nauce, 

− organizacja zajęć kompensacyjno – 

korekcyjnych, 

− prowadzenie zajęć: socjoterapeutycznych, 

terapeutycznych, profilaktycznych 

i edukacyjnych, 

− prowadzenie zajęć wspierających 

i rozwijających zainteresowania dzieci, tj. 

plastyczne, sportowe, artystyczne i ruchowe, 

− organizacja imprez okolicznościowych oraz 

udział w imprezach organizowanych przez 

lokalne instytucje, 

− socjalizacja w grupie rówieśniczej. 

Placówka Wsparcia Dziennego „ Przystanek 

Błonie” 

− stwarzanie możliwości włączenia się 

mieszkańców okolicy do tworzenia lokalnej 

kultury, kultywowania tradycji, wspólnego 

przeżywania ważnych świąt, rozwoju 

osobistego oraz integracji, 

− zagwarantowanie opieki po zajęciach w 

szkole, pomoc w nauce oraz możliwość 

spędzania bezpiecznie i twórczo czasu 

wolnego. 

Placówki oświatowe 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny 

dla Dzieci i Młodzieży „Radość Życia” 

− ścisła współpraca z asystentem rodziny, 

zajęcia i wyjazdy mające na celu 

rehabilitacje zdrowotną i uspołecznianie 

wychowanków. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

− udział uczniów w zajęciach świetlicy 

szkolnej, kołach zainteresowań (łącznie 

ponad 200 uczniów), 

− pomoc psychologiczno–pedagogiczna (ok. 

100 uczniów), 

− organizacja zajęć: dydaktyczno– 

wyrównawczych, logopedycznych, 



korekcyjno–kompensacyjnych, koła 

polonistycznego i chemicznego, trening 

umiejętności społecznych, zespół wokalny, 

zajęcia dla uczniów uzdolnionych 

matematycznie, zajęcia socjoterapeutyczne, 

zajęcia indywidualne z pedagogiem 

i psychologiem, poradnictwo, 

− diagnozowanie sytuacji wychowawczych 

w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych. 

Szkoła Podstawowa nr 2 

− realizowanie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, dydaktyczno-

wychowawczych, rewalidacyjnych, 

logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne, kół zainteresowań, 

− działalność teatru profilaktycznego 

„Przystanek Dwójka”. 

Szkoła Podstawowa nr 4 

− zapewnienie uczniom pomocy 

diagnostyczno–terapeutycznej, edukacyjnej 

(również podczas nauczania zdalnego), 
− zajęcia terapeutyczne z psychologiem, 

pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, 

doradcą zawodowym, logopedą, rozmowy 

wychowawcze, motywacyjne, z terapeutą SI, 

− zajęcia warsztatowe z zakresu 

psychoedukacji i profilaktyki prowadzone 

przez specjalistów oraz przez doradcę 

zawodowego w formie warsztatów 

zawodoznawczych, 

− promowanie zdrowego stylu życia poprzez 

udział w różnego rodzaju kampaniach 

profilaktycznych, 

− zajęcia warsztatowe prowadzone przez 

pedagoga i psychologa w celu wzmocnienia 

asertywności, odkrycia i wzmocnienia 

swoich mocnych stron, zwiększenia 

poczucia wartości i wiary w siebie, 

− bezpłatne konsultacje z psychologiem 

i pedagogiem oraz informowanie 

o instytucjach pomocowych. 

Szkoła Podstawowa nr 3 

− zagwarantowanie pomocy psychologiczno –

pedagogicznej uczniom z trudnościami 

w nauce poprzez umożliwienie im udziału 

w zajęciach korekcyjno– kompensacyjnych, 

dydaktyczno– wyrównawczych oraz terapii: 

pedagogicznej, logopedycznej, gimnastyki 

korekcyjnej, zajęć integracji sensorycznej, 

− zapewnienie pomocy w odrabianiu zadań 

domowych na terenie świetlicy i biblioteki 

szkolnej, 



− rozwijanie zainteresowań poprzez 

uczestnictwo w zajęciach kreatywnych, 

tanecznych, teatralnych, sportowych, kołach 

zainteresowań, 

− udział w zajęciach socjoterapeutycznych 

prowadzonych przez pedagoga szkolnego, 

− zajęcia integracyjno–adaptacyjne dla 

uczniów, 

− rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez 

uczestnictwo w zajęciach grupy teatralnej 

„Muza”, Klubu Miłośników Wiedzy 

„Pegaz”, tanecznej – Zespół „Sędomir”. 

Przedszkole Samorządowe nr 3 

− rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

− kształtowanie właściwego stosunku i 

motywacji do nauki, 

− współpraca z rodziną wychowanka, pomoc 

w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

− udział w akcjach okolicznościowych 

i kampaniach. 

Przedszkole Samorządowe nr  7 

− tworzenie indywidualnych programów 

wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci, 

− konsultacje z rodzicami, zapraszanie 

rodziców do współpracy w organizacji 

imprez na terenie placówki, 

− zapoznanie z prawami dziecka i sposobem 

na uzyskanie pomocy w razie ich łamania, 

− organizowanie atrakcyjnych form 

poznawania swojej małej ojczyzny, 

wycieczki krajoznawcze, rajd przedszkolaka, 

zdobywanie odznak turystycznych. 

Przedszkole Samorządowe nr 6 

− zapewnienie dzieciom zajęć korekcyjno -

kompensacyjnych oraz pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej, 

− zapewnienie rewalidacji dla dzieci z 

orzeczeniami o kształceniu specjalnym, 

− zapewnienie zajęć terapeutycznych (zajęcia 

grupowe max 2 osoby lub indywidualne), 

− prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci 

uzdolnionych: „Koło plastyczne”, „Zajęcia 

matematyczne z elementami kodowania”, 

− udział w programie profilaktycznym 

„Bezpieczny przedszkolak”  mającym na 

celu uświadomienie dzieci 

o niebezpieczeństwach, unikaniu zagrożeń, 

radzeniu sobie w sytuacjach 

niebezpiecznych. 

 

 



Przedszkole Samorządowe nr 5 

− działania terapeutyczno–edukacyjne w celu 

wspomagania wszechstronnego rozwoju 

dzieci oraz wyrównywania szans 

edukacyjnych i eliminowania trudności 

w przyswajaniu treści przekazywanych przez 

nauczycieli a wynikających z podstawy 

programowej, 

− zajęcia logopedyczne (indywidualne 

i grupowe), 

− zajęcia profilaktyczne dla dzieci z deficytami 

kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych, 

− organizacja rozmów i spotkań ze 

specjalistami w celu niwelowania zachowań 

agresywnych i uspołecznianiu dzieci, 

− konsultacje indywidualne dla rodziców 

w celu ujednolicenia działań przedszkola 

i domu, 

− organizacja zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia dzieci, tj. 

karate, kółko matematyczne, kółko 

plastyczne, 

− udzielanie pomocy psychologiczno–

pedgogicznej poprzez prowadzenie zajęć 

korekcyjno–kompensacyjnych, zajęć 

o charakterze terapeutycznym. 

 

 

 

 

 

Współpraca placówek 

oświatowych ze 

specjalistycznymi 

podmiotami 

świadczącymi pomoc 

dziecku  

i rodzinie w zakresie 

rozwiązywania trudności 

wychowawczych  

i problemów szkolnych 

 

Placówki oświatowe 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla 

Dzieci i Młodzieży „ Radość Życia” 

− we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Urzędem Miasta prowadzono integracyjne 

zajęcia karate, trening mieszkaniowy, 

konkursy plastyczne. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

− współpraca z instytucjami: Sąd Rejonowy 

w Sandomierzu (nadzór kuratorski), 

Świetlica Środowiskowa (6 uczniów), 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

(wsparcie i nadzór nad rodzinami 

zastępczymi), Polski Czerwony Krzyż (akcja 

„Pomóż Psiakom Przetrwać Zimę”). 

Szkoła Podstawowa nr 2 

− realizacja zaleceń instytucji i specjalistów, 

współpraca z Urzędem Miasta, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, Świetlicą Środowiskową, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna, 

Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową 



Policji, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

− uczestnictwo w konkursach organizowanych 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Urząd Miasta. 

Przedszkole Samorządowe nr 7 

− współpraca z pracownikami Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Komendą 

Powiatową Policji. 

 

Przedszkole Samorządowe nr 6 

− współpraca z Poradnią Psychologiczno–

Pedagogiczną w celu dokonywania diagnozy 

potrzeb dziecka oraz współdziałaniu 

w opracowywaniu Indywidualnych 

Programów Terapeutycznych dla dzieci z 

orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

− wsparcie dla rodzin w formie pomocy 

doboru placówki specjalistycznej oraz 

uzyskania bezpłatnych konsultacji prawnych, 

− udział w licznych projektach realizowanych 

na rzecz dziecka, rodziny (kampanie, 

konkursy, przeglądy piosenek), 

− organizacja uroczystości i konkursów 

rodzinnych: „Święto Odzyskania 

Niepodległości”, „Dzień Babci i Dziadka”, 

„Dzień przedszkolaka”, „Dzień Rodziny”, 

„Prawa Dziecka”. 

Przedszkole Samorządowe nr 3 

− współpraca z przedszkolami z terenu miasta, 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 

Przedszkole Samorządowe nr 5 

W celu wyrównywania szans edukacyjnych 

prowadzona była współpraca z : 

− Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, 

− Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

− Szkołą Podstawową nr 3. 

Przedszkole organizuje pomoc dla dzieci 

posiadających orzeczenia i opinie o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz 

kształcenia specjalnego zatrudniając nauczyciela 

wspomagającego, organizując terapię 

logopedyczną i psychologiczną. 

 

Urząd Miejski 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

mającej na celu wspieranie rodzin w realizacji 



podstawowych funkcji na rzecz rodziny – 

„Przystanek Błonie”, która udziela wsparcia dla 

dziecka w jego rozwoju, rozwijaniu i 

wzmacnianiu jego zainteresowań, pomocy 

w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. 

Świetlica Środowiskowa 

− placówka współpracuje z: sandomierskimi 

szkołami podstawowymi, Poradnią 

Psychologiczno–Pedagogiczna, Placówką 

Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”, 

− uczestnictwo w różnego rodzaju 

kampaniach, zajęciach, spotkaniach 

i imprezach organizowanych przez i 

instytucje lokalne. 

Placówka Wsparcia Dziennego „ Przystanek 

Błonie” 

− stała współpraca z sandomierskimi szkołami, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Świetlicą Środowiskową. 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej 

− porady pedagoga, psychologa w miarę 

potrzeb. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie 

− współpraca z instytucjami, tj. Ośrodek 

Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, 

Sąd Rejonowy w ramach Zespołów ds. 

oceny sytuacji dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej, 

− organizacja spotkań, na których omawiana 

jest sytuacja materialno–bytowa dziecka 

i rodziny oraz ustalana jest dalsza pomoc, 

− informowanie osób zainteresowanych w tym 

rodzin zastępczych o możliwości 

skorzystania z pomocy i wsparcia 

specjalistów w Punkcie Interwencji 

Kryzysowej, 

− zapewnienie zintegrowanych form pomocy 

dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej 

w ramach programu „Program Rozwoju 

Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Sandomierskim na lata 2021-2023”. 



Realizacja inicjatyw 

profilaktycznych 

adresowanych do dzieci i 

młodzieży, promowanie 

zdrowego trybu życia 

wolnego od uzależnień i 

przemocy 

 

Urząd Miejski 

− cykliczne konkursy profilaktyczne, 

− przegląd spektakli adresowanych do dzieci 

i uczniów sandomierskich przedszkoli, szkół, 

Świetlicy Środowiskowej oraz Placówki 

Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”, 

− konkurs profilaktyczno–plastyczny pod 

hasłem „Ruch kluczem dla zdrowia”, 

− X Jubileuszowy Przegląd Spektakli 

Profilaktycznych – Sandomierz 2021. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
− w 2021 roku organizacja konkursu 

profilaktycznego pn. „Słowa zamiast bomb - 

moc przyjaznych gestów”, w którym  

uczestniczyło 25 dzieci ze Świetlicy 

Środowiskowej i Placówki Wsparcia 

Dziennego ,,Przystanek Błonie”, 
− 1 października w nawiązaniu do 

Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy – 

przedstawiciele Ośrodka oraz Świetlicy 

Środowiskowej wraz z uczestnikami 

dokonali symbolicznego wypuszczenia 

gołębi. 

 

Świetlica Środowiskowa 

− udział w  konkursie profilaktycznym „Ruch 

–  kluczem dla zdrowia” (organizator 

GKRPA), 

− udział w IX Przeglądzie Spektakli 

Profilaktycznych – przygotowano 

przedstawienie pt. „Nierozerwalna nić”, 

− współudział w Międzynarodowym Dniu bez 

Przemocy, 

− wyjazdy z dziećmi na basen, 

− udział w III edycji konkursu 

profilaktycznego „Badaj się – chroń siebie 

i najbliższych” (organizator: Klub 

Amazonki), 

− udział w IV  edycji konkursu „Słowa zamiast 

bomb” (organizator OPS), 

− warsztaty z carvingu, 

− piknik profilaktyczny „Zakończenie 

Wakacji”, 

− piknik „Ruch – kluczem dla zdrowia”, 

− udział w VIII „Marszu Pier(w)si” 

(organizator Klub Amazonki), 

− udział w „Ogólnopolskim Dniu Głośnego 

Czytania”. 

Placówka Wsparcia Dziennego „ Przystanek 

Błonie” 



− udział w konkursie profilaktycznym pod 

hasłem „Ruch - kluczem do zdrowia”, 

− udział w IX Przeglądzie Spektakli 

Profilaktycznych, przygotowanie 

przedstawienia pt. „Tolerancja”, 

− spotkanie integracyjne pt. „Sport receptą na 

Uśmiech”, pokaz karate w wykonaniu dzieci 

z Klubu Karate Trójka Sandomierz, 

− wycieczka w Góry Pieprzowe pod hasłem 

„Wędruj więcej, martw się mniej”, 

− wyjazd z dziećmi na basen „Błękitna Fala” 

w Sandomierzu, 

− udział w III edycji konkursu 

profilaktycznego pod hasłem „Badaj się, 

chroń siebie i najbliższych”, organizowanym 

przez Sandomierski Klub Amazonki, 

− piknik rodzinny, spotkanie z 

przedstawicielami Polskiego Czerwonego 

Krzyża, 

− udział w VII edycji konkursu pt. „Słowa 

zamiast bomb” z hasłem przewodnim „Moc 

przyjaznych gestów”, 

− spotkanie integracyjne z podopiecznymi 

placówki opiekuńczo-wychowawczej w 

Tarłowie. 

Szkoła Podstawowa nr 1: 

− udział w kampaniach profilaktycznych: 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł – 

w poszukiwaniu szczęścia”, „Dziel się 

Uśmiechem”, „Świętokrzyskie Nie Hejtuje” 

oraz udział w „Narodowym Programie 

Rozwoju Czytelnictwa”. 

 

Szkoła Podstawowa nr  2 

− realizacja programów tematycznych 

promujących zdrowy tryb życia „Trzymaj 

Formę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł - w 

poszukiwaniu szczęścia”, „Czyściochowa 

Akademia”, 

− organizacja „Szkolnego Przeglądu 

Talentów”, 

− nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem 

DELTA - organizatorem ogólnopolskich 

konkursów dla uczniów szkół podstawowych 

i otrzymanie Certyfikatu Placówki 

Rozwijającej Talenty, 

− udostępnianie uczniom i rodzicom 

materiałów dotyczących kształcenia 

umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

wyrażania emocji, rozwoju poczucia własnej 

wartości, samoakceptacji. 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 3 

− indywidualne spotkania, możliwość 

skorzystania ze wsparcia psychologiczno– 

pedagogicznego, 

− konkursy profilaktyczne, 

− spotkania ze specjalistami, 

− udział w warsztatach profilaktyczno–

edukacyjnych. 

Przedszkole Samorządowe nr 3 

− program profilaktyczny „Zdrowy 

i Bezpieczny Przedszkolak”, 

− organizacja zajęć o tematyce społecznej 

i profilaktycznej, przygotowywanie bloków 

tematycznych, tematów kompleksowych 

związanych z bezpieczeństwem, 

zachowaniem, rodziną, tolerancją, zdrowym 

stylem życia, radzenia sobie z agresją 

i stresem (rozmowy, pogadanki, dyskusje, 

rozwiązywanie zagadek). 

Przedszkole Samorządowe nr 7 

− propagowanie aktywności fizycznej poprzez 

zachęcanie do udziału w imprezach 

sportowych, udział w Narodowym Dniu 

Sportu, 

− udział w ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka 

powiązanego z tematyką emocji, udział 

w projekcie „Mamo, tato wolę wodę”. 

Przedszkole Samorządowe nr 6 

− wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez 

motywowanie do aktywności rodzin, tj. 

udział w uroczystościach przedszkolnych, 

zawodach sportowych, 

− organizowanie działań promujących zdrowy 

styl życia (m.in.: samodzielne 

przygotowywania zdrowych posiłków, 

spacerów, kształtowanie postaw szacunku 

i umiejętności zachowania się z środowisku 

zwierząt i roślin, założenie przedszkolnego 

ogródka warzywnego). 

Przedszkole Samorządowe nr 5 

− realizacja programu „W zdrowym ciele 

zdrowy duch”, 

− kształtowanie postaw prozdrowotnych 

i proekologicznych u dzieci, 

− czynny udział placówki w konkursach 

i warsztatach promujących zdrowy styl 

życia, 

− organizacja spotkań z przedstawicielami 

służb mundurowych (Komenda Powiatowa 

Policji, Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej). 



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

− organizacja we współpracy z Urzędem 

Miejskim cyklu konkursów profilaktycznych 

oraz spektakli – „Ruch kluczem dla 

zdrowia”. 

Komenda Powiatowa Policji 

− prowadzenie szeregu działań 

profilaktycznych adresowanych do dzieci 

i młodzieży promujących zdrowy tryb życia, 

omawiających zagrożenia związane 

z substancjami psychoaktywnymi, 

w szczególności dopalaczami, konsekwencje 

zdrowotne zażywania, a także konsekwencje 

prawne posiadania takich substancji. 

Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

− zajęcia edukacyjno–warsztatowe dla 

uczniów szkół podstawowych dotyczących 

przemocy i agresji (19 spotkań, w których 

wzięło udział 415 uczniów). 

4. Zapewnienie 

dostępności 

poradnictwa 

i wsparcia 

specjalistycznego 

Zagwarantowanie 

możliwości skorzystania 

z bezpłatnego 

poradnictwa 

specjalistycznego 

(psychologicznego, 

prawnego, 

pedagogicznego, 

z dziedziny terapii 

uzależnień) 

 

Urząd Miejski 

Funkcjonowanie Punktu Edukacyjno–

Konsultacyjnego, w którym można skorzystać 

z bezpłatnej formy poradnictwa oraz wsparcia:  

pomoc psychologa, prawnika, terapeuty 

uzależnień oraz specjalisty ds. przemocy 

w rodzinie. Ogółem udzielono 439 porad. 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej 

Udzielanie osobom zainteresowanym bezpłatnej 

pomocy: psychologa, pedagoga, instruktora 

terapii uzależnień, interwenta kryzysowego oraz 

radcy prawnego. 

W 2021 r. udzielono 156 porad. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz 

pracownika socjalnego w ramach działalności 

statutowej. 

Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny 

Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

− działalność edukacyjno–konsultacyjna dla 

ofiar przemocy, osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie, 

− prowadzenie punktu edukacyjno– 

konsultacyjnego, w którym w 1 i 3 



poniedziałek i środę miesiąca odbywały się 

dyżury specjalistów: pedagoga i terapeuty do 

spraw uzależnień (udzielono 138 porad 

dotyczących problemów małżeńskich, 

wychowawczych i kryzysów życiowych). 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

− poradnictwo psychologiczne, 

− rozmowy instruktażowe i terapeutyczne, 

− motywowanie uczestników do 

podejmowania działań w przestrzeni 

publicznej, 

− wsparcie emocjonalne w obliczu trudnych 

i nowych zdarzeń, 

− interwencja kryzysowa, 

− mediacje, 

− trening umiejętności społecznych, 

− udzielanie wsparcia pedagogicznego 

i terapeutycznego. 

Placówka Wsparcia Dziennego „ Przystanek 

Błonie” 

− udzielane przez cały rok poradnictwo 

psychologiczne (38 godzin) oraz 

pedagogiczne (108 godzin). 

Objęcie opieką 

psychologiczną rodzin 

borykających się z 

trudnościami w realizacji 

swoich podstawowych 

funkcji 

 

Urząd Miejski 

Wspieranie programów edukacyjnych „Szkoła dla 

rodziców”, „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, 

jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Wsparcie i pomoc  psychologa działającego w 

Zespole ds. Asysty Rodzinnej dla rodzin 

borykających się z różnego rodzaju trudnościami. 

 

Placówki oświatowe 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla 

Dzieci i Młodzieży „ Radość Życia” 

− pomoc w dostępie do psychologa i lekarza 

psychiatry. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 

− porady udzielane przez psychologa i 

pedagoga (według potrzeb), 

− prowadzenie mediacji między rodzicami, 

− współpraca z kuratorami sądowymi. 

Szkoła Podstawowa nr 2 

− objęcie pomocą rodzin objętych nadzorem 

kuratorskim, opieką asystenta rodziny, 

pracownika socjalnego, koordynatora pieczy 



zastępczej oraz rodzin samoistnie 

zgłaszających sytuacje trudne. 
 

Przedszkole Samorządowe nr 7 

− kontakty z rodzicami dzieci posiadającymi 

opinie o wczesnym wspomaganiu, udzielenie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej na 

terenie przedszkola, umożliwienie 

konsultacji z psychologiem dziecięcym. 

 

Przedszkole Samorządowe nr 6 

W 2021 r. nie odnotowano indywidualnego 

przypadku objęcia rodziny opieką 

psychologiczną. Przedszkole prowadzi 

indywidualne konsultacje nauczyciel – rodzic, na 

których omawiane jest zachowanie, umiejętności 

i trudności z jakimi boryka się dziecko. Dla 

rodziców zamieszczone są adresy bezpłatnych 

konsultacji ze specjalistami. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 

− udzielanie pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej dla uczniów i rodziców, 

prowadzenie indywidualnych konsultacji. 

 

Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny 

Udzielanie bezpłatnego poradnictwa i wsparcia 

dla rodzin borykających się z trudnościami. 

W 2021 r. udzielono ogółem 439 porad, z czego: 

− 104 (osobom uzależnionym), 

− 71 (osobom współuzależnionym), 

− 5 (osobom uzależnionym od narkotyków), 

− 14 (osobom z innymi uzależnieniami np. 

hazard, leki), 

− 75 (dotyczących problemu przemocy), 

− 52 (porady prawne), 

− 118 (inne problemy m.in. małżeńskie, 

wychowawcze, kryzysy życiowe). 

Zagwarantowanie 

dostępności pomocy 

specjalistycznej w trybie 

interwencyjnym w 

przypadku kryzysów 

życiowych i sytuacji 

nagłych 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Pomoc i wsparcie: psychologa oraz innych 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej 

Udzielanie porad psychologa, pedagoga, 

interwenta kryzysowego i instruktora terapii 

uzależnień, radcy prawnego. 



 

Zajęcia dla rodziców z 

zakresu poradnictwa 

specjalistycznego w 

formie organizacji zajęć 

otwartych, warsztatów, 

prezentacji, pogadanek, 

prelekcje promujące 

prawidłowe relacje 

rodzinne służące 

wspieraniu 

i budowaniu właściwych 

relacji 

wewnątrzrodzinnych 

Urząd Miejski 

Organizacja/współorganizacja imprez na rzecz 

wspierania rodziny, udział w różnego rodzaju 

kampaniach, akcjach promujących rodzinę. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Pracownicy Ośrodka służą pomocą i wsparciem 

dla rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej brał 

udział w różnego rodzaju kampaniach, marszach, 

piknikach promujących prawidłowe relacje 

rodzinne. 

W  2021r. brano udział w: 

− Senioraliach pod hasłem „Folkowa 

biesiada”, 

− Pikniku Rodzinnym dla rodzin z dziećmi 

w trakcie, którego odbyły się zabawy 

taneczno-ruchowe, warsztaty plastyczne, 

uczestnicy mieli okazję wykonania 

własnoręcznie „łapacza snów”, spotkanie 

zakończyło się wspólnym grillowaniem, 
− prezentacjach pod hasłem „Bezpieczeństwo 

w sieci”. 

 

Placówki oświatowe 

Szkoła Podstawowa nr 4 

− warsztaty z cyklu „Szkoła dla rodziców 

i wychowawców wg scenariuszy A. Faber i 

E. Mazlish” pn.  „Jak mówić żeby dzieci nas 

słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas 

mówiły” – 8 spotkań z udziałem 24 

rodziców. Cel spotkań: doskonalenie 

umiejętności wychowawczych, poznawanie 

metod i zasad komunikacji społecznej, 
− możliwość korzystania przez rodziców 

z indywidualnych konsultacji z 

wychowawcami, nauczycielami i 

specjalistami. 

Szkoła Podstawowa nr 2 

− pedagogizacja rodziców, rozmowy i 

pogadanki, przekazywanie materiałów 

dotyczących psychoedukacji i profilaktyki. 

Szkoła Podstawowa nr 3 

− spotkania ze specjalistami, warsztaty, 

pogadanki z rodzicami dotyczące wspierania 

i budowania prawidłowych relacji 

rodzinnych, udzielnie porad w przypadku 

pojawiających się trudności oraz kierowanie 

do innych instytucji pomocowych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

− zintegrowane formy pomocy w ramach 

programu „Program Rozwoju Pieczy 



Zastępczej w Powiecie Sandomierskim na 

lata 2021-2023”, 

− informowanie o możliwości skorzystania 

z pomocy i wsparcia specjalistów. 

Poradnia -Psychologiczno–Pedagogiczna 

Działalność placówki skierowana do: dzieci 

w wieku od 0 do 3 lat, dzieci w wieku 

przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych oraz udzielanie wsparcia 

dla rodziców, wychowawców, nauczycieli 

i dyrektorów szkół. 

Przez cały rok szkolny udzielana jest pomoc 

w formie: terapii psychologicznej, logopedycznej, 

przetwarzania słuchowego i wspomagania 

rozwoju dziecka. 

Świetlica Środowiskowa 

− udzielanie pomocy i wsparcia dla rodziców 

dzieci biorących udział w zajęciach  

świetlicy, 

− uczestnictwo rodziców w piknikach, 

kampaniach, spotkaniach organizowanych 

przez świetlicę w celu budowania wspólnych 

relacji, udzielaniu wsparcia, porad 

i wskazówek. 

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek 

Błonie” 

− spotkania mające na celu wzmacnianie roli 

i funkcji rodziny, udzielanie konsultacji 

w zakresie kompetencji rodzicielskich, 

wzmacniania roli i funkcji rodziny, 

rozwijania umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych rodziny, podniesienie 

świadomości w zakresie planowania oraz 

funkcjonowania rodziny, poprawy 

społecznego funkcjonowania dzieci ze 

środowisk zagrożonych problemem 

alkoholowym i przemocą w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który 

udziela pomocy i wsparcia osobom 

potrzebującym. W roku 2021 r. we współudziale 

ze Świetlicą Środowiskową członkowie brali 

udział w: 

− Międzynarodowym Dniu Bez Przemocy, 

− Kampanii „16 Dni Bez Przemocy”. 

 

 



Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

− zajęcia edukacyjno – warsztatowe  dla 

uczniów szkół podstawowych. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu jako koordynator Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny od wielu lat efektywnie współpracuje z placówkami i instytucjami w działaniu 

mającym na celu wspieranie rodziny. Główny cel programu skupia swą uwagę na wspieraniu rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, a zwłaszcza związanych z opieką, 

wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak również edukację środowiska lokalnego w zakresie 

promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. 

Znaczącą rolę w niesieniu pomocy i wsparcia dla rodzin odgrywają asystenci rodziny 

i pracownicy socjalni. Dzięki nim rodziny zaczynają lepiej funkcjonować 

w środowisku, wypełniają odpowiednio poszczególne funkcje i role, zabezpieczone zostają ich 

podstawowe potrzeby, dochodzi w miarę możliwości do aktywizacji zawodowej, eliminacji 

poszczególnych dysfunkcji, wzrostu poczucia własnej wartości członków rodziny czy całkowitego 

usamodzielnia się rodzin. Ponadto stają się one także bardziej otwarte na różnego rodzaju instytucje 

i w razie potrzeby potrafią i wiedzą gdzie zwrócić się o pomoc. 

Podejmowane na rzecz rodziny różnego rodzaju działania przynoszą szereg pozytywnych 

skutków zarówno dla potrzebujących pomocy rodzin, jak i dla osób oferujących pomoc i wsparcie. 

Dochodzi do polepszenia ich sytuacji, funkcjonowania oraz  pełnienia poszczególnych ról. Ponadto 

członkowie rodziny odzyskują wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości. Dla osób 

oferujących pomoc i wsparcie praca z rodziną staje się pewnego rodzaju „misją” - przynoszącą 

pozytywne skutki – głównie: spełnienie zawodowe, zwiększenie doświadczenia, satysfakcję 

z możliwości niesienia pomocy, pogłębienie wiedzy i otwartości na drugiego człowieka. 

Reasumując powyższe, podejmowane działania wpisują się w zakres celów i zadań 

wyznaczonych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny. 

 

 


