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Wstęp
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata 2019 – 2021 jest
dokumentem opartym na przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, która w art. 176 pkt 1 zawiera zapis o opracowaniu i realizacji,
w ramach zadań własnych gminy, trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata 2019 – 2021 jest
kontynuacją poprzedniego programu, a jego głównym założeniem jest tworzenie warunków
sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny poprzez rozwijanie systemu
profilaktyki, wsparcia dzieci oraz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Miasta Rzeszowa.
Program przewiduje tworzenie optymalnych warunków do poprawy jakości
funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych, poprzez podjęcie działań profilaktycznych, działań obejmujących diagnozę,
pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną oraz działań wspierających i wzmacniających
rodzinę biologiczną.
W świetle założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomoc
dziecku i rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i powinna być świadczona
przez specjalistów w ramach spójnego systemu pracy środowiskowej. Ważne, aby zmiana
sytuacji rodziny odbywała się w oparciu o zasadę wzajemnej współpracy, zaufania i przy
aprobacie ze strony rodziny, z wykorzystaniem zasobów własnych rodziny oraz środowiska
lokalnego.
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1. Podstawy prawne Gminnego
dla Miasta Rzeszowa

Programu

Wspierania

Rodziny

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508
z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r. 1390 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm).
5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682
z późn. zm).
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832
z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn.
zm.).
8. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220
z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180
z późn. zm.).
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755
z późn. zm.).
11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.).
13. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.).
14. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm).
15. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. z 2019 r. poz. 473).
16. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).
17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030
z późn. zm.).
18. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.).
19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720).
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 poz. 1358).
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie
Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1245)
1.
2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Strona 4

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz. U. z 2017 poz. 1457).
23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796).
24. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz
szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku
o przyznanie Karty Dużej Rodziny, zmienione Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie ws. sposobu
unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu
informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2019 poz. 99).
25. Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r.
ws. wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów
gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (Wysokość opłaty za
wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokość kosztów gminy związanych
z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. z 2018 poz. 190), zmienione
Obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości
kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P.
z 2019 poz. 213).
26. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. poz. 189, poz. 1598 z późn. zm).
27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).
Gminny Program Wspierania Rodziny pozostaje w zgodności z:
1. Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, zmienioną Uchwałą Rady Ministrów
Nr 142 z dnia 21 lipca 2014 r. oraz Uchwałą Nr 179 Rady Ministrów z dnia 24 listopada
2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata
2014-2020. Powyższa Uchwała utraciła moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr 140
Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2. Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
(M.P. z 2018 r. poz. 1007).
3. Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego
programu „Dobry Start” (M. P. z 2018 r. poz. 514).
4. Uchwałą Nr LXIII/790/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października
2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007
– 2020.
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5. Uchwałą Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia
2013 r. w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007 – 2020.
6. Uchwałą Nr VI/111/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2019 r. podwyższająca
kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w ramach Programu „Posiłek
w szkole i w domu” do 150 %.
7. Uchwałą Nr XXII/452/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025.
8. Uchwałą Nr XXXVI/780/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022.
9. Uchwałą Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie
Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa, zmienioną Uchwałą Nr LV/1302/2018 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Programu
Stypendialnego Miasta Rzeszowa.
10. Uchwałą Nr XX/439/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie
Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”, zmienioną Uchwałą
Nr LV/1301/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”.
11. Uchwałą Nr LVI/1068/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Rzeszowa Programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina
zastępcza”.
12. Uchwałą Nr VI/110/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Henryka Hanasiewicza
w Rzeszowie i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej
i specjalistycznej placówek opiekuńczo - wychowawczych.
13. Uchwałą LXVI/1572/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Domu dla Dzieci „Mieszko” poprzez
wydzielenie z niej placówki opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą Dom dla Dzieci
„Bolesław” oraz nadania statutu nowo powstałej placówce.
14. Uchwałą Nr III/62/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
15. Uchwałą Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/534/2012
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/225/2015 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 23 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLVI/1016/2017 z dnia 11 lipca
2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto
Rzeszów.
16. Uchwałą Nr III/64/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17. Uchwałą Nr XIII/247/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie
ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach
pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zmienioną Uchwałą nr LXIV/1499/2018
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18.

19.
20.

21.

22.

23.

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta
Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych
przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
Uchwałą nr XLVI/1013/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca
uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
Uchwałą Nr LIV/47/2006 Rada Miasta Rzeszowa w dniu 28 lutego 2006 r. w sprawie
ustanowienia „Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka”.
Uchwałą Nr XXXI/674/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie
podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego.
Uchwałą Nr X/210/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej.
Uchwałą Nr LXXIV/1338/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy
w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020. Powyższa Uchwała utraciła moc w związku
z wejściem w życie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023.
Zarządzeniem Nr VI/1154/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty
„Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” oraz określenia wzoru tej Karty, zmienionym
Zarządzeniem Nr VII/1517/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2018 r.
zmieniającym Zarządzenie Nr VI/1154/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia
3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania
i korzystania z Karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” oraz określenia wzoru
tej Karty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Strona 7

2. Diagnoza społeczno-demograficzna Gminy Miasta Rzeszowa
Miasto Rzeszów jest największą aglomeracją miejską Polski południowo – wschodniej,
stolicą województwa podkarpackiego oraz stolicą diecezji rzeszowskiej. Rzeszów stanowi
powiat grodzki, a także jest siedzibą starostwa ziemskiego powiatu rzeszowskiego. Miasto
pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego,
akademickiego oraz kulturalnego.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2017 r. średnia
gęstość zaludnienia w mieście Rzeszowie wyniosła 1 575 osób na km2. Na koniec 2017 r.
Miasto Rzeszów zamieszkiwały 189 662 osoby, w tym 89 854 mężczyzn (47,4 %) oraz
99 808 kobiet (52,6 %).
Z uwagi na poszerzanie granic miasta poprzez przyłączanie sąsiednich sołectw, stale
wzrasta powierzchnia oraz liczba mieszkańców miasta. Zgodnie z ewidencją ludności
prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa – liczba osób
zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Rzeszowie, na dzień 14 lutego 2019 r. wynosiła
193 631 osoby. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do 2030 r. spośród
39 miast w Polsce, które liczą powyżej 100 tysięcy ludności, zaledwie 6 zanotuje wzrost
liczby mieszkańców: Rzeszów, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław i Zielona Góra.
Największy procentowo wzrost ludności wśród nich zanotuje Rzeszów – 7,2%. Prognozuje
się, że na koniec 2030 r. Miasto Rzeszów będzie zamieszkiwało 200,8 tysięcy mieszkańców.
2.1 Sytuacja demograficzna Miasta Rzeszowa
Województwo podkarpackie może poszczycić się najkorzystniejszymi parametrami
trwania życia. Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przeciętna długość życia
podkarpackich mężczyzn wynosi 75,6 lat, a kobiet 83,1 lat.
Na koniec 2017 roku przyrost naturalny na terenie miasta Rzeszowa w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców wyniósł 4,2 i był wyższy od średniej województwa, która w 2017 roku
wyniosła 1,2 oraz średniej dla kraju, która wyniosła - 0,02.
Obok przyrostu naturalnego kolejnym istotnym czynnikiem kształtującym liczbę ludności
miasta są migracje ludności na pobyt stały, których współczynnik w przeliczeniu na 1000
ludności dla województwa Podkarpackiego w 2017 r. osiągnął wartość minus 0,8‰, z kolei
w mieście Rzeszowie osiągnął wartość dodatnią 5,4‰. W Rzeszowie zanotowano także
największy napływ, jak i odpływ w ramach migracji wewnętrznych w 2017 r., odpowiednio:
3048 napływ i 2107 odpływ.
Na terenie Miasta Rzeszowa w roku 2017 zostało zawartych 897 związków małżeńskich.
Wystąpiła tendencja malejąca, gdyż w 2014 roku zawarto ich 907. W 2017 roku na 1000
mieszkańców przypadało 11,9 urodzeń żywych. Liczba urodzeń żywych w porównaniu
do roku 2014 zwiększyła się o 1,2 urodzeń na 1000 mieszkańców. Z powyższych danych
wynika, że na terenie Miasta Rzeszowa rodzi się coraz więcej dzieci.
W 2017 roku sądy orzekły separację wobec 122 małżeństw z terenu całego województwa
podkarpackiego. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców liczba separacji wyniosła 0,06.
W 2017 roku na terenie województwa rozwiodło się 2 467 małżeństw, z czego na terenie
powiatu Miasta Rzeszów orzeczono łącznie 274 rozwodów. Liczba rozwodów, w porównaniu
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do 2014 roku zmniejszyła się o 66. Najczęstszymi przyczynami rozwodów była niezgodność
charakterów, nadużywanie alkoholu w powiązaniu z nagannym stosunkiem do członków
rodziny, a także niedochowanie wierności małżeńskiej.
Kwestie demograficzne, takie jak przyrost naturalny, przeciętna długość trwania życia,
migracje, rozwody i separacje należą do najistotniejszych problemów społecznych polskiego
społeczeństwa, w tym jej podstawowej komórki, jaką jest rodzina.
2.2 Jakość życia mieszkańców Miasta Rzeszowa
Badając jakość życia mieszkańców miast należy brać pod uwagę wiele kategorii jak
np. warunki mieszkaniowe, dochody, pracę, edukację, środowisko, społeczeństwo
obywatelskie, zdrowie, zadowolenie z życia i bezpieczeństwo. Na jakość życia mieszkańców
Miasta Rzeszowa w ciągu ostatnich lat wpływ ma między innymi budowa infrastruktury
drogowej, szkół, przedszkoli, żłobków, domów kultury, a także nowoczesny transport
publiczny. Miasto Rzeszów może pochwalić się najwyższą nagrodą europejską na rzecz
czystego transportu miejskiego - wyróżnienie CIVITAS AWARD 2016 w kategorii
„Innowacje techniczne”, przyznawaną przez Komisję Europejską oraz zwycięstwem
w kategorii: Najlepszy Światowy Projekt Transformacji Cyfrowej za wdrożenie Systemu
Inteligentnego Transportu Miejskiego, podczas Gali Zwycięzców Globalnych Nagród
Telekomunikacyjnych GLOTEL 2017. Ponadto w 2017 r. Miasto Rzeszów zostało
uhonorowane statuetką w kategorii Smart City od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców.
W rankingu jakości życia w miastach na prawach powiatu przeprowadzonego przez
tygodnik „Polityka” w 2018 r. Miasto Rzeszów uplasowało się na 5 pozycji. Z kolei
w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” ogłoszonym w dniu 9 października 2018 roku,
Rzeszów zajął drugą alokację.
Z kolei według raportu „Europolis – Miasta Obywatelskie” z maja 2018 r., Polskiej
Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce przygotowanego
przez Politykę Insight, Miasto Rzeszów zajęło trzecie miejsce w rankingu najbardziej
obywatelskich miast w Polsce. Ranking został opracowany w oparciu o takie obszary jak:
bierną i czynną aktywność wyborczą, udział w organizacjach publicznych, zaangażowanie
w życie publiczne, rozpowszechnienie postaw obywatelskich oraz otwarcie miast
na obywateli.
2.3 Warunki mieszkaniowe
Charakteryzując jakość życia mieszkańców miasta należy wziąć pod uwagę warunki
mieszkaniowe, w tym dostępność oraz standard mieszkań. Jak wynika z danych Banku
Danych Lokalnych w 2017 r. całkowite zasoby mieszkaniowe miasta Rzeszowa obejmowały
łącznie 79 329 nieruchomości. Gmina Miasto Rzeszów dysponowała na koniec 2017 r.
156 lokalami komunalnymi. W 2017 roku na 1000 mieszkańców miasta Rzeszowa
przypadało 418,3 lokali mieszkaniowych, co świadczy o wyższej dostępności zasobów
mieszkaniowych w porównaniu ze średnią dostępności tych zasobów w Polsce (375,7).
W 2017 roku w Rzeszowie oddano do użytku 2 599 mieszkań. Na każdych 1000
mieszkańców oddano więc do użytku 13,70 nowych lokali, co stanowi największą liczbę
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oddanych mieszkań w przekroju terytorialnym województwa. Przeciętna powierzchnia
użytkowa jednego mieszkania wyniosła w 2017 roku – 66,7 m2 (porównywalnie dla kraju
wyniosła 74,0 m2), a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na jedną
osobę 27,9 m2 (dla kraju 27,8 m2). Wskaźnikiem obrazującym standard mieszkań jest odsetek
mieszkań wyposażonych w wybrane instalacje techniczno-sanitarne. W 2017 roku Miasto
Rzeszów charakteryzowało się wysokim odsetkiem mieszkań wyposażonych w wodociąg
(78 936 mieszkań, co stanowi 99,5% ogółu mieszkań), łazienkę (78 340 mieszkań, tj. 98,7%
ogółu) oraz centralne ogrzewanie (76 417, tj. 96,3% ogółu mieszkań).
2.4 Bezpieczeństwo
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym
do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Na terenie Miasta Rzeszowa instytucjami,
które w sposób bezpośredni zabezpieczają porządek i bezpieczeństwo publiczne jest
Komenda Miejska Policji i Straż Miejska.
W 2017 r. w Straży Miejskiej zatrudnionych było 32 strażników, którzy podjęli łącznie
12 423 interwencje, z czego 8 244 zgłoszonych przez samych mieszkańców miasta.
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie swoim zasięgiem obejmuje obszar miasta
Rzeszów i powiatu rzeszowskiego. Miasto Rzeszów – powiat grodzki podzielony jest na trzy
jednostki terenowe Policji: Komisariat Policji I w Rzeszowie, Komisariat Policji II
w Rzeszowie oraz Komisariat Policji Rzeszów – Śródmieście. Jak wynika ze sprawozdania
Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na koniec 2017 r. w komisariatach miejskich
zatrudnionych było 186 policjantów.
W 2017 roku na terenie miasta Rzeszowa stwierdzono 3 428 przestępstw, w tym 2 149
to przestępstwa o charakterze kryminalnym. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił spadek
ogólnej liczby przestępstw o 244, w tym o 103 przestępstw kryminalnych, z kolei wzrósł
wskaźnik wykrywalności przestępstw z 50,7 % do 63,4 %.
W 2017 r. odnotowano wzrost ogólnej liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich
z 82 w 2016 r. do 94, jak i w kategoriach przestępstw kryminalnych z 79 w 2016 r. do 85,
czy narkotykowych z 12 w 2016 r. do 22 w 2017 r.
W 2017 roku w mieście i powiecie rzeszowskim wzrosła liczba zdarzeń drogowych
z 5 520 w 2016 r. do 5 673 oraz kolizji drogowych z 4 871 w 2016 r. do 4 953 w 2017 r.
Wzrost odnotowano także w liczbie podejmowanych przez funkcjonariuszy interwencji – 52
383 zgłoszeń. Na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście oraz ograniczenie występowania
zjawisk patologicznych i kryminogennych istotny wpływ mają podpisywane od 2005 r. przez
Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie i Prezydenta Miasta Rzeszowa porozumienia,
w ramach których przekazywane są środki finansowe miasta na rzecz Policji, w celu
organizowania tzw. służb ponadnormatywnych.
W celu zapobiegania zachowaniom problemowym uczniów oraz kreowania bezpiecznego
środowiska szkoły, rzeszowscy policjanci w 2017 roku przeprowadzili 592 spotkania
z młodzieżą i uczestniczyli w 484 spotkaniach z pedagogami.
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie corocznie prowadzi szereg programów oraz
przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej kierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób
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dorosłych z terenu Miasta Rzeszowa. Celem ww. działań jest ograniczenie najbardziej
dokuczliwych zjawisk patologicznych, z którymi mogą zetknąć się mieszkańcy Rzeszowa,
podniesienie stanu świadomości mieszkańców oraz propagowanie postaw i zachowań, które
pomogą uchronić przed możliwością stania się ofiarą przestępstwa. W 2018 roku Komenda
Miejska Policji w Rzeszowie przeprowadziła trzy programy profilaktyczne tj. „Pseudokibic”,
„Ostrożnie pies”, „Cyberbezpieczni”, w ramach których zorganizowano spotkania
dla rodziców i dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach
ponadgimnazjalnych. Ponadto w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym przeprowadzono akcję „Alkohol – ograniczona dostępność”, a w ramach działań
profilaktyczno-edukacyjnych przeprowadzono akcję ,,Rowerowy czerwiec z Policją”. Łącznie
w 2018 r. zorganizowano 58 spotkań z rodzicami, w których uczestniczyło 1 334 osoby, 282
spotkania z nauczycielami i pedagogami, w których wzięło udział 746 uczestników oraz 427
spotkań z uczniami, w których uczestniczyło 16 092 uczniów.
2.5 Zasoby edukacyjne Miasta Rzeszowa
Z danych Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa na dzień 30 września 2018 r. wynika,
że na terenie Miasta Rzeszowa funkcjonuje 47 przedszkoli publicznych (w tym
42 przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów, a 5 przez inne podmioty)
i 47 przedszkoli niepublicznych. W 2018 r. funkcjonowało 8 punktów przedszkolnych
publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, 2 punkty przedszkolne
niepubliczne, 4 oddziały przedszkolne publiczne (w tym 3, których organem prowadzącym
była Gmina Miasto Rzeszów, 1 przez inne podmioty) oraz 2 oddziały przedszkolne
niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego. Łącznie wychowaniem przedszkolnym objętych jest 9 014 dzieci.
Na terenie miasta funkcjonuje 34 szkół podstawowych publicznych, z czego w 31
organem prowadzącym była Gmina Miasto Rzeszów oraz 10 szkół podstawowych
niepublicznych. Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich 31 szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę, w tym w 18 samodzielnych szkołach podstawowych,
11 zespołach szkolno-przedszkolnych, 1 Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz 1 w Zespole
Szkół Sportowych. Łącznie na terenie miasta występuje 7 placówek, w których funkcjonują
oddziały integracyjne i oddziały specjalne. Na dzień 30 września 2018 r. do publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych uczęszczało 15 079 uczniów.
Miasto Rzeszów jest organem prowadzącym dla 15 placówek publicznych, w których
funkcjonują oddziały gimnazjalne i 1 samodzielnego gimnazjum w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 3. Dodatkowo na terenie miasta funkcjonuje 1 gimnazjum
niepubliczne. Łącznie do ww. placówek uczęszcza 1 790 uczniów. Według danych z 2018 r.
na terenie Miasta funkcjonuje 16 liceów ogólnokształcących publicznych (w tym 13 liceów,
w których organem prowadzącym była Gmina Miasto Rzeszów i 3 inne podmioty), 15 liceów
niepublicznych, 13 techników publicznych (w tym w 12 organem prowadzącym była Gmina
Miasto Rzeszów i 1 podmiot zewnętrzny), 1 technikum niepubliczne, 10 branżowych szkół
zawodowych I stopnia, prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów oraz 29 szkół
policealnych, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.
Łącznie we wrześniu 2018 r. do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczały 19 353 osoby.
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W 2018 r. do 3 szkół artystycznych prowadzonych przez Miasto Rzeszów, tj. Zespołu
Szkół Muzycznych nr 1, Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 i Zespołu Szkół Plastycznych
w Rzeszowie, uczęszczało łącznie 1 093 uczniów.
W zakresie szkolnictwa specjalnego na terenie Miasta Rzeszowa funkcjonują
3 placówki specjalne, tj. Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF, którego organem
prowadzącym była Gmina Miasto Rzeszów oraz 2 ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
prowadzone przez podmioty zewnętrzne. Łącznie do szkół specjalnych w 2018 roku
uczęszczało 349 uczniów.
Dodatkowo na terenie Gminy Miasta Rzeszów funkcjonują dwie placówki oświatowowychowawcze. W zajęciach stałych Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonych w 2018 r.
w 10 miejscach na terenie miasta Rzeszowa, wzięło udział 2 649 osób. Duża grupa dzieci
i młodzieży, tj. 528 uczestników, brała udział w pozaszkolnych zajęciach sportowych
prowadzonych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.
Ponadto w zajęciach organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego wzięło
udział 1 307 osób, tj. uczniów szkół i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
a w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego kształciło się 411 słuchaczy szkół dla
dorosłych i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Na terenie miasta
funkcjonuje 7 internatów publicznych, w tym 6 prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów
(dysponujących 1 087 miejscami) i 1 prowadzony przez podmiot zewnętrzny (dysponujący
50 miejscami). Dodatkowo funkcjonuje jeden internat niepubliczny, dysponujący 150
miejscami.
Miasto Rzeszów jako ośrodek akademicki na swoim terenie posiada dwie państwowe
uczelnie wyższe: Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza,
kilka uczelni prywatnych, m.in.: Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą, Wyższą Szkołę Inżynieryjno – Ekonomiczną z siedzibą
w Rzeszowie oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie.
2.6 Poradnictwo specjalistyczne
Gmina Miasto Rzeszów jest organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej nr 2. Celem działalności Poradni jest pomoc i wsparcie dla dzieci, rodziców
i nauczycieli poprzez usługi diagnostyczne, terapeutyczne, konsultacyjne i doradcze,
prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.
W roku szkolnym 2017/2018 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 przyjęto
3 311 dzieci. Poradnia wydała łącznie 460 orzeczeń m. in. dla uczniów niesłyszących i słabo
słyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami sprzężonymi, z autyzmem,
upośledzonych umysłowo oraz kolejnych 217 o potrzebie indywidualnego nauczania. W tym
samym okresie placówka wystawiła również 1 381 opinii oraz 190 informacji w sprawach:
objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, dostosowania wymagań
edukacyjnych oraz warunków i formy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu zawodowego. Na terenie przedszkoli i szkół z terenu miasta
Rzeszowa odbyły się 63 dyżury i punkty konsultacyjne prowadzone przez pracowników
poradni, z których ogółem skorzystało 567 osób. Ponadto pracownicy poradni przeprowadzili
28 prelekcji i wykładów dla rodziców, w których uczestniczyło 722 rodziców; 53 szkolenia
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dla rad pedagogicznych, w których wzięło udział 1 613 nauczycieli oraz 26 warsztatów
dla uczniów, w których wzięło udział 628 uczniów szkół i 148 przedszkolaków.
W psychoterapii indywidualnej oraz terapii rodzin uczestniczyło 76 osób, w terapii
pedagogicznej 37 dzieci, a w terapii logopedycznej – 251 dzieci. Na terenie szkół
i przedszkoli prowadzono 1 104 badania logopedyczne, w których wzięło udział 22 dzieci
do 3 roku życia, 779 przedszkolaków, 209 uczniów szkół podstawowych, 50 uczniów szkół
gimnazjalnych oraz 44 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto w roku szkolnym
2017/2018 przeprowadzono 569 badań przesiewowych przedszkolaków.
Ponadto na terenie miasta Rzeszowa poradnictwo specjalistyczne jest realizowane
w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy ul. Skubisza 4.
2.7 Profilaktyka uzależnień
Miasto Rzeszów prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu w oparciu o założenia zawarte w ustawie z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Wyżej wymienione działania reguluje corocznie opracowywany Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
w ramach którego organizacje pozarządowe i kościelne z terenu Miasta Rzeszowa prowadzą
świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży, realizujące program socjoterapeutyczny.
W 2017 r. funkcjonowało 13 świetlic, w których uczestniczyło łącznie 488 dzieci, z czego
238 dzieci z rodzin alkoholowych. Ponadto na podstawie umowy zawieranej pomiędzy
Gminą Miasto Rzeszów, a SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie realizowane
są założenia ww. programu w zakresie m.in. profilaktyki uzależnień realizowanej na terenie
szkół wszystkich szczebli w Gminie Miasto Rzeszów, poradnictwa i szkoleń
wysokospecjalistycznych oraz świadczenia psychoterapii osób uzależnionych i członków ich
rodzin. W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych kierowanych do rodziców i dzieci
z terenu Miasta Rzeszowa, mających na celu dostarczenie wiedzy i uczenie umiejętności
społecznych umożliwiających prawidłowe pełnienie funkcji rodziny, realizowanych przez
SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie w 2018 r. wzięło udział łącznie 158
rodziców oraz 13 151 dzieci i młodzieży.
Ponadto w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, zgodnie z zapisami ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu Miasta Rzeszowa
dofinansowywana jest działalność podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki
uzależnień adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób niepełnosprawnych.
Jak wynika z danych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. podpisano 113 umów na łączną
kwotę 1 205 000 zł, natomiast w pierwszym półroczu 2018 roku zawarto 92 umowy
i przekazano podmiotom na realizację ww. zadań środki finansowe w wysokości 990 000 zł.
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2.8 Gospodarka Miasta Rzeszowa
Na terenie miasta Rzeszów działa ponad 25 tysięcy przedsiębiorstw obsługiwanych
przez ponad 800 instytucji finansowych i okołobiznesowych. Najlepiej rozwiniętą gałęzią
gospodarki Miasta Rzeszowa jest przemysł lotniczy. Do największych firm tego przemysłu
zaliczyć można PRATT & WHITNEY RZESZÓW S.A. – producenta silników lotniczych,
największego pracodawcę w mieście, zrzeszonego w grupie United Technologies
Corporation, będącej światowym potentatem w produkcji wyrobów dla przemysłu lotniczego,
energetycznego oraz budowlanego. Ponadto w 2003 roku zostało powołane do życia
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, w którego
skład wchodzi obecnie ponad 70 członków – przedsiębiorstw i ośrodków naukowo –
badawczych z południowo – wschodniej Polski. Poza sektorem lotniczym na terenie Miasta
Rzeszowa, najlepiej rozwija się przemysł farmaceutyczny (ICN – POLFA RZESZÓW S.A. –
działająca w korporacji VALEANT oraz SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o.), telekomunikacyjny
i informatyczny (ASSECO POLAND S.A., G2A.COM), oraz spożywczy (ALIMA –
GERBER S.A.), odzieżowy, budowlany, meblarski.
Miasto Rzeszów to dynamicznie rozwijająca się aglomeracja. Podstawą gospodarki
w skali lokalnej jest aktywność przedsiębiorstw. W Rzeszowie w roku 2017 w rejestrze
REGON zarejestrowanych było 27 605 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 16 671
stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Według Banku Danych
Lokalnych w 2017 roku na każde 10 tysięcy mieszkańców miasta Rzeszowa przypadało 1 455
podmiotów gospodarczych wpisanych do REGON, z czego nowo zarejestrowanych jednostek
było 135.
W 2017 roku na terenie Miasta Rzeszowa na każde 10 tysięcy mieszkańców w wieku
produkcyjnym przypadało 2 360,2 podmiotów gospodarczych. Wskaźnik ten był wyższy
zarówno od średniej dla województwa podkarpackiego (1 287,2), jak też i dla całego kraju
(1 832,6).
2.9 Sytuacja na rynku pracy
W Rzeszowie na 1000 mieszkańców pracuje 478 osób, czyli znacznie więcej
od wartości dla województwa podkarpackiego, w którym na 1000 mieszkańców pracuje
jedynie 213 osób. Z danych GUS wynika, że na koniec 2017 r. w mieście pracowało 90 613
osób, z czego 49,0% stanowiły kobiety, a 51,0% mężczyźni. Analizując procentowo
produkcyjne grupy wieku Miasta Rzeszowa, to liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
stanowi 18,3%, w wieku produkcyjnym 61,7%, natomiast grupa osób w wieku
poprodukcyjnym około 20% mieszkańców. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w Rzeszowie w 2017 r. wynosiło 4 510,00 zł, co odpowiada 99,6% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce i było wyższe od wartości tego wskaźnika
dla województwa o 673,00 zł.
Ważnym problemem społecznym jest bezrobocie, które wpływa na wzrost izolacji
społecznej, przestępczości, alkoholizmu, narkomanii, a także innych zjawisk patologicznych.
Wiąże się ono bezpośrednio z występowaniem ubóstwa wśród osób i rodzin nim dotkniętych.
Powoduje destabilizację życia rodzinnego i prowadzi do zwiększenia kosztów związanych
z pomocą społeczną, w tym przyznawanych w jej ramach świadczeń.
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W Gminie Miasto Rzeszów od kilku lat ulega zmniejszeniu stopa bezrobocia
rejestrowanego. W 2016 r. jej wartość wyniosła 6,6%, w 2017 r. 5,4%, a na koniec grudnia
2018 roku w mieście Rzeszów stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła jedynie 5,2%.
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy (stan na grudzień 2018 roku) ogólna liczba
bezrobotnych powiatu grodzkiego wynosiła 6 571 osób (w tym 3 458 kobiet oraz 3 113
mężczyzn).
Wykres 1 Charakterystyka osób bezrobotnych z terenu Gminy Miasta Rzeszowa ze względu na wiek

Charakterystyka osób bezrobotnych z terenu Gminy
Miasta Rzeszów ze względu na wiek (N=6 571)
(stan na koniec IV kwartału 2018 roku)
60 - 64 lata

415

55 - 59 lat

795

45 - 54 lata

1 152

35 - 44 lata

1 697

25 - 34 lata
18 - 24 lata

1 943
569

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Jak wynika z powyższego wykresu najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych
z terenu Gminy Miasta Rzeszowa stanowią osoby w przedziale wiekowym 25 – 34 lata (1 943
osoby, co stanowi 29,6% ogółu bezrobotnych). W kolejnych przedziałach wiekowych liczba
osób bezrobotnych uległa systematycznemu zmniejszeniu.
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3. Charakterystyka rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy
społecznej
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są
w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Wyżej wspomniana
pomoc ma na celu wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać
trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji
ze środowiskiem. Pomoc społeczna realizowana jest w formie finansowej, rzeczowej oraz
w formie usług. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są osobom o niskich dochodach
lub całkowicie pozbawionym dochodu.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy
do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie
województw, starostowie na poziomie powiatów i wójtowie, burmistrzowie, prezydenci
miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni,
na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem
Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.
W Gminie Miasto Rzeszów zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, który został powołany Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej
w Rzeszowie Nr XI/48/90 z dnia 20 lutego 1990 roku. Celem działań Ośrodka jak już wyżej
wspomniano jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom zamieszkującym
na terenie Gminy Miasto Rzeszów, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej. Do głównych zadań Ośrodka należy m.in.: sporządzanie bilansu
potrzeb w zakresie pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków (w tym zasiłków
stałych, okresowych, celowych, także związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub
klęski żywiołowej), dożywianie dzieci, praca socjalna, udzielanie schronienia, zapewnienie
posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie
usług (w tym specjalistycznych) w miejscu zamieszkania, prowadzenie i zapewnienie miejsc
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach
chronionych, tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie
innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych.
3.1 Świadczenia pieniężne
Na koniec grudnia 2017 r. Miasto Rzeszów zamieszkiwały 189 662 osoby, w tym 89 854
mężczyzn (47,4 %) oraz 99 808 kobiet (52,6 %).
W 2018 r. wsparciem ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
zostało objętych 3 391 rodzin, w tym 5 984 osoby w rodzinie. Liczba osób w rodzinie
objętych pomocą stanowi 3,16% całej populacji mieszkańców miasta Rzeszowa. Liczba
rodzin objętych pomocą zmniejszyła się w porównaniu do danych z 2017 r. o 340 rodzin.
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Tabela 1 Liczba mieszkańców Miasta Rzeszowa objęta pomocą MOPS w Rzeszowie

Liczba
mieszkańców
Rzeszowa
(stan na 31 grudnia
2017 roku)
189 662

Liczba osób,
którym przyznano
decyzją świadczenie
w 2018 roku
4 312

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinie

Odsetek
mieszkańców
Rzeszowa
objętych pomocą

3 391

5 984

3,16%

Źródło: Opracowanie własne.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom
i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, jednakże pod warunkiem wykorzystania
przez nich posiadanych własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Świadczenia z pomocy
społecznej mają charakter obligatoryjny lub fakultatywny i przybierać mogą formę finansową,
usługową lub rzeczową. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie
do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Prawo do świadczeń pieniężnych wypłacanych w oparciu o zapisy ustawy o pomocy
społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium
dochodowego określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej. Z dniem 1 października 2018 r. kryteria dochodowe uprawniające
do pobierania świadczeń z pomocy społecznej uległy zmianie, przez co prawo do świadczeń
przysługuje:
 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.
Liczba osób, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenie wyniosła 4 312
osób. Rodziny z dziećmi, które zostały objęte pomocą stanowiły liczbę 875, w tym
w rodzinach tych udzielono pomocy 3 140 osobom, co stanowiło 25,8% ogółu rodzin
objętych pomocą.
Zapisy ustawy o pomocy społecznej określają powody, dla których udzielana jest
pomoc społeczna. Poniższa tabela opisuje liczbę rodzin oraz liczbę osób w rodzinach
pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2018 roku przyznawanych z uwagi
na powód trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Najczęstszą przesłanką przyznania pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji
w 2018 roku było ubóstwo, rozumiane jako brak dostatecznych środków materialnych
do życia. Z powodu tej przesłanki pomoc przyznano 2 124 rodzinom, które stanowią 62,6%
wszystkich rodzin objętych pomocą. Przyczyną ubóstwa rodzin objętych wsparciem Ośrodka
była m.in. długotrwała choroba, która stanowiła podstawę wsparcia dla 1 614 rodzin. Liczba
rodzin objętych pomocą z powodu tej okoliczności zmniejszyła się w porównaniu do 2017
roku o 8% tj. o 139 rodzin. Zły stan zdrowia powoduje zwiększenie wydatków na leczenie,
a także stanowić może barierę do podjęcia zatrudnienia, z czym bezpośrednio wiąże
się problem bezrobocia. Bezrobocie jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym i jego
indywidualne oraz społeczne skutki są bardzo szerokie. Negatywnymi skutkami bezrobocia
dla samych bezrobotnych i ich rodzin są kłopoty finansowe, a często też ubóstwo, trudności
z zagospodarowaniem wolnego czasu, izolacja społeczna, zależność od innych ludzi,
upokorzenie, niepokój o przyszłość i poczucie napiętnowania. Bezrobocie wpływa
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na kondycję całej rodziny, wywołując często sytuacje konfliktowe, depresję, wpływa
na uzależnienia. Brak pracy, a co za tym idzie wyżej wspomniane bezrobocie stanowiło
podstawę przyznania wsparcia dla 1 417 rodzin. Liczba rodzin, dla których przesłanką
do przyznania pomocy był brak pracy zmniejszyła się, w porównaniu z 2017 rokiem o 234
rodziny.
Tabela 2 Liczba rodzin pobierających świadczenia z uwagi na okoliczności przyznania pomocy

Lp.

Przesłanki przyznania pomocy

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

1.
2.
3.
4.

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa,

2 407
0
169

4 538
0
169

2 124
0
152

3 939
0
152

33

127

21

93

14

68

10

57

5.
6.
7.
8.

w tym:
 wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego (ogółem),

1 651
1 435
1 753

3 445
2 272
2 723

1 417
1 388
1 614

2 955
2 150
2 372

604

986

671

951

55

168

41

135

42

237

30

173

27

79

44

120

0

0

0

0

185

79

181

261

13

20

14

16

24

34

27

38

0

0

0

0

4

10

2

2

Stan na koniec 2017 roku

w tym:
 rodziny niepełne


rodziny wielodzietne

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Stan na koniec 2018 roku

9.

Przemoc w rodzinie

10.
11.

Potrzeba ochrony
ludźmi
Alkoholizm

12.

Narkomania

13.

15.

Trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego
Trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą
Zdarzenie losowe

16.

Sytuacja kryzysowa

13

45

31

84

17.

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

0

14.

ofiar

handlu

Źródło: Opracowanie własne.

Z powodu niepełnosprawności - szeroko rozumianej jako ograniczenie lub brak
(wynikający z uszkodzenia) zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie
uznawanym za normalny dla człowieka, pomoc otrzymało 1 388 rodzin, co stanowi 40,9%
wszystkich rodzin korzystających z pomocy Ośrodka. Bezradność w sprawach opiekuńczoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
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wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego stanowiło podstawę do przyznania
pomocy w co piątej rodzinie korzystającej z pomocy MOPS w Rzeszowie, z czego
41 stanowiły rodziny niepełne, a 30 rodziny wielodzietne.
Spory wzrost liczby rodzin pomiędzy rokiem 2017, a 2018 zaobserwowano w przypadku
rodzin pobierających świadczenie z uwagi na okoliczność występującej przemocy, która
rozumiana jest jako intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które
wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia
i szkody. W 2017 roku przesłanka ta była przyczyną udzielenia pomocy w 27 rodzinach,
natomiast w 2018 roku już w 44 rodzinach.
Poza wyżej opisanymi okolicznościami przyznania pomocy, w większości przypadków
możemy mówić o sprzężonych ze sobą problemach, którymi dotknięte są rodziny objęte
wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Należą do nich takie
przesłanki jak: alkoholizm, narkomania, trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu
karnego, jak również zdarzenia i sytuacje kryzysowe.
3.2 Dożywianie
Ubóstwo rodzin, problemy występujące w tych rodzinach i wysokie wydatki na żywność
pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia
podstawowych potrzeb żywieniowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.
W celu ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, Uchwałą Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku (poz. 1024) ustanowiono wieloletni program
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020. Program był programem wspierania finansowego gmin
w zakresie realizacji zadań o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 3
i pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Jego strategicznym celem
było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach
lub znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach Programu udzielane było wsparcie
finansowe przez co poprawie ulegał poziom życia rodzin o niskich dochodach, jak również
stan zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowane były prawidłowe nawyki żywieniowe.
Wsparcie udzielane było osobom spełniającym warunki wynikające z ustawy o pomocy
społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150%, o którym mowa
w art. 8 wyżej wymienionej ustawy. Pomoc w formie dofinansowania do posiłku udzielana
była w szczególności dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom
do czasu ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.
W 2018 roku w Gminie Miasto Rzeszów z pomocy w formie pokrycia kosztów posiłku
w szkołach, jak również pomocy finansowej w formie świadczenia pieniężnego przyznanego
na pokrycie kosztu posiłku w szkołach, w których nie ma stołówki skorzystało łącznie 977
uczniów, z czego 723 uczniów do czasu ukończenia szkoły oraz 309 dzieci do czasu
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (patrz Wykres 2). Suma wartości liczbowych
obejmujących dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego oraz uczniów
do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jest większa od łącznej liczby osób objętej
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pomocą, z uwagi na przejście uczniów pomiędzy różnymi szczeblami edukacji lub zmiany
placówek oświatowych.
Wykres 2 Liczba dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania

Liczba dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania
w 2018 roku (N=977)

Uczniowie do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

Liczba dzieci do czasu podjęcia nauki w
szkole podstawowej

723

309

Źródło: Opracowanie własne.

Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023, przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia
15 października 2018 r., który zastąpił wyżej opisywany program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
Głównym celem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, które
wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomoc taka trafi do dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium
dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (Uchwałą Nr VI/111/2019
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 roku podwyższono kryterium dochodowe
uprawniające do korzystania z pomocy w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”
do 150 %).
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego
posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwia większą kontrolę
nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad
procesem ich przygotowywania.
Program przewiduje wsparcie finansowe w udzielaniu pomocy w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ramach Programu
dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym,
w tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność),
które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono
środki na dowóz posiłków).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Strona 20

Ponadto do końca 2018 r. na terenie Gminy Miasto Rzeszów obowiązywał przyjęty
Uchwałą Nr LXXIV/1338/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2014 roku
wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy w zakresie
dożywiania na lata 2014 – 2020”. Program był programem osłonowym w rozumieniu
art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o którym mowa w art.
17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4 ww. ustawy. Do udziału w Programie mogły być zakwalifikowane
dzieci i młodzież, wychowująca się w rodzinach, w których dochód był wyższy niż określają
to przepisy o pomocy społecznej oraz występowały szczególne okoliczności uzasadniające
udzielenie wsparcia w formie dożywiania, w tym:
 niepełnosprawność,
 choroba,
 uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub środków farmakologicznych,
 wielodzietność (wychowywanie trojga i więcej dzieci),
 rodziny niepełne,
 sytuacja kryzysowa w rodzinie (śmierć, wypadek lub nagła choroba rodzica),
 klęska żywiołowa lub ekologiczna (pożar, huragan, powódź itp.)
oraz inne uzasadnione sytuacje.
Wspomniana pomoc w ramach Programu udzielana była w sporadycznych przypadkach,
w sytuacji, gdy dyrektor placówki oświatowej zgłosił Ośrodkowi Pomocy Społecznej pilną
potrzebę udzielenia uczniowi szkoły wsparcia w formie posiłku.
Analiza potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Rzeszów oraz systematyczne działania
służb socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie w większości
przypadków zabezpieczały potrzeby dzieci i młodzieży dotyczące dożywienia, które
świadczone były w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania” bądź w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, dlatego też w 2017 roku pomocą w ramach
Programu „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” objętych zostało tylko 2 dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym, natomiast w 2018 roku nie zaistniała konieczność objęcia pomocą
w ramach Programu żadnego dziecka.
Ponadto na terenie miasta Rzeszowa dożywianie dla osób potrzebujących jest
realizowane w „Kuchni dla ubogich” prowadzonej przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta, na zlecenie Gminy Miasto Rzeszów.
3.3 Zakupy szkolne
Rodziny z dziećmi z terenu gminy Miasta Rzeszowa w ramach świadczeń pieniężnych
otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, mają możliwość
uzyskania wsparcia finansowego w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych
specjalnych na zakupy szkolne dla dzieci i młodzieży. W 2018 roku wspomnianą pomocą
objętych zostało 5 dzieci, a wypłacona kwota zasiłków na ten cel wyniosła 1 800 zł.
Świadczenia zostały przyznane uczniom, którym nie przysługiwała pomoc w ramach
rządowego Programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia
30 maja 2018 r., a uregulowanego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start".
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3.4 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
W związku z realizacją przez gminę Miasto Rzeszów polityki prorodzinnej, Uchwałą
Nr LIV/47/2006 Rada Miasta Rzeszowa w dniu 28 lutego 2006 roku ustanowiła jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Zapomoga w wysokości 1 500 zł, przysługuje
matce/ojcu/opiekunowi prawnemu dziecka żywo urodzonego, który posiada stałe
zameldowanie i zamieszkuje na terenie Miasta Rzeszowa co najmniej rok przed złożeniem
wniosku, a wniosek został złożony nie
później
niż
3
miesiące
od
dnia
narodzin
dziecka,
a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 550 zł ustalonej zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej. W 2018 roku tą formą pomocy objęto 104 osoby, którym przyznano
świadczenie na 107 dzieci. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę 160 500 zł.
3.5 Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Rodzinom, w których występuje niepełnosprawność lub choroba członka rodziny,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie umożliwia skorzystanie
ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te dostosowane są do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Działania terapeutyczne w środowisku
mają prowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia
psychicznego, poprawienia jakości życia oraz nabycia umiejętności społecznego
funkcjonowania w środowisku.
Z danych zawartych w poniższej tabeli wynika, że w 2018 roku ze wsparcia w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach zadań zleconych, skorzystało 35 osób
dorosłych (w 35 rodzinach) oraz 74 dzieci w wieku do 18 roku życia (w 68 rodzinach).
Z ww. usług w ramach zadań własnych skorzystało w 2018 roku 5 dzieci do 18 roku życia
(w 5 rodzinach) i 2 osób dorosłych (w 2 rodzinach)..
Tabela 3 Liczba osób i rodzin korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych

Liczba osób i rodzin korzystających ze specjalistycznych usług
opiekuńczych w 2018 roku, w tym:
Dorośli – 35 (w 35 rodzinach)
Z zadań zleconych
Dzieci do 18 roku życia – 74 (w 68 rodzinach)
Razem 109 osób (w 103 rodzinach)
Dorośli – 2 (w 2 rodzinach)
Z zadań własnych
Dzieci do 18 roku życia – 5 (w 5 rodzinach)
Źródło: Opracowanie własne.

Rodziny korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych, poza pomocą
zawodowych specjalistów, mogły liczyć na pomoc wolontariuszy. W 2018 roku
2 wolontariuszy objęło wsparciem 1 rodzinę korzystającą z pomocy w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych.
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4. System świadczeń socjalnych
Uzupełnieniem realizowanej przez pomoc społeczną pomocy finansowej dla osób
i rodzin najuboższych są systemy świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dodatków
mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
a także programy rządowe. Wsparcie materialne w ramach tych systemów kierowane jest
nie tylko do rodzin najuboższych, ale także do rodzin i osób średnio zamożnych.
4.1 Świadczenia rodzinne
System świadczeń rodzinnych ma na celu materialne wsparcie rodzin z dziećmi
w realizacji ich podstawowych funkcji, tj. opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
Świadczenie rodzinne to przede wszystkim zasiłek rodzinny i powiązane z nim dodatki
do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania, a także świadczenie rodzicielskie.
Ponadto zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego uzupełniają świadczenia
opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – adresowane do dzieci i osób niepełnosprawnych oraz
rodzin z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, a także jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka.
Wykres 3 Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia rodzinne wraz z dodatkami

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia
rodzinne wraz z dodatkami
8 980

8 779

2017 r.

2018 r.

Źródło: Opracowanie własne.

W 2017 roku świadczenia rodzinne przyznano 8 779 rodzinom, a w 2018 roku 8 980
rodzinom.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Strona 23

Katalog świadczeń rodzinnych jest stale poszerzany. Od 1 stycznia 2016 roku można
ubiegać się o świadczenie rodzicielskie, które wypłacane jest w wysokości 1000 zł
miesięcznie przez okres 1 roku od dnia porodu i kierowane jest do osób, którym urodziło
się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Z tej formy wsparcia w 2018 roku skorzystało 724 rodziny z terenu Gminy Miasto Rzeszów,
a liczba dzieci nim objętych wynosiła 746.
Uwzględniając jednocześnie zwiększone potrzeby rodzin wychowujących dzieci
niepełnosprawne oraz rodzin wielodzietnych, w ramach realizowanej polityki prorodzinnej,
na podstawie Uchwały Nr XXXI/674/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września
2016 r. oraz Uchwały Nr X/210/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r.,
zostały podwyższone ustawowe kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do kwoty 120 zł miesięcznie
w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 5 roku życia, i do kwoty 150 zł
miesięcznie – w przypadku dziecka w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia
24 roku życia,
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej do kwoty 120 zł miesięcznie
na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
W 2018 r. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
przyznano na 588 dzieci, natomiast dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej w 2018 r. wypłacono na 1 062 dzieci. Ponadto w ramach wsparcia rodzin
z niepełnosprawnym dzieckiem udzielono pomocy finansowej w formie świadczenia
pielęgnacyjnego 517 rodzinom, natomiast dla 1 357 dzieci przyznany został zasiłek
pielęgnacyjny.
W 2018 roku przyznano również 1 636 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia dziecka, którą objętych zostało 1 660 dzieci.
4.2 Świadczenie wychowawcze
Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
wprowadzony został program „Rodzina 500+”, w ramach którego można ubiegać
się o świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem
jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku
w którym członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne
dzieci nie jest uzależnione od wysokości dochodu uzyskanego przez rodzinę. Wysokość
świadczenia wychowawczego wynosi miesięcznie 500 zł na dziecko do ukończenia przez
nie 18 roku życia.
W 2017 roku świadczenie wychowawcze przyznano 14 080 rodzinom na 19 070 dzieci,
natomiast w 2018 roku 13 857 rodzinom na 18 806 dzieci, w tym 6 000 pierwszych
w rodzinie.
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Wykres 4 Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie wychowawcze

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie wychowawcze
14 080
13 857

2017 r.

2018 r.

Źródło: Opracowanie własne.

4.3 Rządowy program „Dobry Start”
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., określono szczegółowe
warunki realizacji rządowego programu "Dobry start". Świadczenie w wysokości 300 zł
przyznawane jest na dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia, bez względu na dochód
rodziny, jednorazowo na rozpoczynający się rok szkolny. Dzieci niepełnosprawne uczące
się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
W Gminie Miasto Rzeszów z wyżej oferowanej formy wsparcia w 2018 roku skorzystało
13 912 rodzin na 19 386 dzieci.
4.4 Jednorazowe świadczenie przyznawane na podstawie przepisów ustawy o wsparciu
dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje
prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Zaświadczenie o upośledzeniu/chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu powinien wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii,
perinatologii lub neonatologii. Ponadto wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia należy
przedłożyć zaświadczenie informujące, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną
najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna).
Wniosek o przyznanie i wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin
żywego dziecka.
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W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie w 2017 roku jednorazowe
świadczenie „Za życiem” w wysokości 4 000 zł zostało przyznane 29 rodzinom. Taka sama
liczba rodzin skorzystała z ww. świadczenia w 2018 roku.
4.5 Fundusz alimentacyjny
Głównym celem tego systemu jest wspieranie osób, a w szczególności dzieci
uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Poza tym, wobec osób nie wywiązujących się z obowiązku alimentacyjnego (dłużników
alimentacyjnych), zgodnie z uregulowaniami prawnymi, podejmowane są stosowne
działania mające na celu wsparcie organów egzekucyjnych, tj. komorników sądowych
w tym zakresie.
Z wykresu przedstawionego poniżej wynika, że świadczeniami z funduszu
alimentacyjnego objęto w 2017 roku 836 rodzin, a w 2018 roku 801 rodzin.
Wykres 5 Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
836

2017 r.

801

2018 r.

Źródło: Opracowanie własne.

4.6 Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
Gospodarstwom domowym, które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną
nie są w stanie pokrywać całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania,
przyznawane i wypłacane są dodatki mieszkaniowe, a od 1 stycznia 2014 roku także
ryczałtowane dodatki energetyczne. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy posiadać
ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, złożyć wniosek o przyznanie dodatku
energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii
elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy oraz zamieszkiwać
w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
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W 2017 roku dodatek mieszkaniowy przyznano 2 598 rodzinom, a zryczałtowany
dodatek energetyczny 872 rodzinom z terenu Miasta Rzeszowa. Na koniec 2018 roku
wsparciem w formie dodatku mieszkaniowego objęto 2 385 rodzin, a pomocą w formie
dodatku energetycznego 778 rodzin.
Wykres 6 Liczba rodzin, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

Liczba rodzin, którym przyznano dodatek
mieszkaniowy i dodatek energetyczny
Dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy

778
2018 r.

2 385

872
2017 r.

2 598

Źródło: Opracowanie własne.

5. Dodatkowe formy wsparcia kierowane do rodzin z terenu Miasta
Rzeszowa
Oprócz świadczeń pieniężnych oraz świadczeń socjalnych rodzinom z terenu Miasta
Rzeszowa zapewniane są dodatkowe formy wsparcia, mające na celu przezwyciężenie trudnej
sytuacji życiowej oraz pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
5.1 Programy stypendialne i zasiłki socjalne
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz Uchwałą
Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz uchwałami zmieniającymi ww. –
Uchwałą Nr XXVIII/534/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2012 r., Uchwałą
Nr XII/225/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą
Nr XLVI/1016/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., mieszkańcy miasta mogą ubiegać się w Wydziale
Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje
mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota,
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o której mowa w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
tj. obecnie 528,00 zł netto. Przysługuje w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium przyznaje
się na czas trwania nauki w roku szkolnym.
O stypendium szkolne mogą się ubiegać:
 uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia;
 wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Formami stypendium szkolnego są:
 całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki;
 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania.
Na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa wynika, że w 2018
roku stypendia szkolne wypłacono 1 209 uczniom.
Ponadto mieszkańcy Miasta Rzeszowa mogą korzystać z dodatkowych form wsparcia
kierowanych do uczniów:
Tabela 4 Programy stypendialne Urzędu Miasta Rzeszowa

STYPENDIA MIASTA RZESZOWA
WARUNKI
Stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
1) klas IV – VIII szkół podstawowych,
2) gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów,
3) szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,
4) szkół artystycznych, z wyjątkiem klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz policealnej
szkoły plastycznej.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce
Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji
rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma im być przyznane stypendium, spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą
zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
3) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
a) 5,70 – w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
b) 5,60 – w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia,
c) 5,40 – w przypadku uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej, klas VII-VIII ogólnokształcącej szkoły
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muzycznej I stopnia, klas II i III gimnazjum i dotychczasowych gimnazjów, klas I – III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia oraz klas II – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
d) 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dających możliwość
uzyskania świadectwa dojrzałości oraz klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum
plastycznego i klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.
Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych, w których udział uczniów jest obowiązkowy
na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć.
W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się końcowe oceny
klasyfikacyjne z tych zajęć.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia
Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień
klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma im być przyznane stypendium, spełniają
łącznie następujące kryteria:
1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą
zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
3) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a) tytuł laureata - organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.):
 konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim i ponad wojewódzkim,
 olimpiady - trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim,
 konkursu, turnieju – trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim - obejmującego problematykę
związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim,
b) tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
c) tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim –
w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,
4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.
Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji
Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30
czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium. W przypadku uzyskania przez
ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane
za osiągnięcie o najwyższej randze.
Zasady udzielania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa
za wybitne osiągnięcia reguluje: Uchwała Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r.
oraz Uchwała Nr LV/1302/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa.

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. „Młody Inżynier"
WARUNKI
Stypendium dla
młodego
inżyniera
może
być
przyznane
uczniom szkół
publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
 gimnazjum i klas dotychczasowych gimnazjów,
 liceum ogólnokształcącego i technikum,
 branżowej szkoły I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
 szkół artystycznych: liceum plastyczne, ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, ogólnokształcąca
szkoła muzyczna II stopnia (klasy II - VI).
Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej
bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące
kryteria:
1. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa lub – w przypadku uczniów objętych pieczą
zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
3. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium,
uzyskali, co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
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4. w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium nie mieli
nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
5. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium,
uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,
6. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium,
uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę,
do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia
z religii i etyki do średniej ocen wlicza się końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.) co najmniej 4,50,
7. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium,
uzyskali średnią ocen z wybranych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (matematycznoprzyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych co najmniej:
a) 5,60 – w przypadku gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, klas II i III ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych i klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
b) 5,30 – w przypadku liceum ogólnokształcącego,
c) 5,00 – w przypadku technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej oraz szkół artystycznych: liceum plastycznego, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych (klasy IV –
VI), ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia (klasy IV - VI).
8. Uzyskali co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów wymienionych w ust. 4 pkt 1. Uchwały Nr XX/439/2015
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 roku, wybranych do średniej ocen.
Zasady udzielania „Stypendium dla młodego inżyniera” reguluje Uchwała Nr XX/439/2015 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz Uchwała zmieniająca Nr LV/1301/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia
27 lutego 2018 r.
Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

W 2018 r. ze stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce skorzystało 1 598
uczniów, a ze stypendium za wybitne osiągnięcia 144 uczniów. W ramach Programu
Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody Inżynier" w okresie od stycznia do czerwca
2018 r. ze wsparcia skorzystało 610 osób, a w okresie od października do grudnia 2018 r. –
817 osób.
Zasiłki szkolne
Mieszkańcy miasta, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego, mogą skorzystać z pomocy materialnej o charakterze
socjalnym w formie zasiłku szkolnego, którego zasady, warunki i tryb przyznawania określa
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwała Nr XIII/273/2011 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Miasto Rzeszów z późniejszymi zmianami.
Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe
do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności
losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny. O zasiłek szkolny
może wnioskować rodzic ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły, do której uczęszcza
uczeń, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie zasiłku.
O zasiłek szkolny mogą ubiegać się:
 uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24. roku życia,
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wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
W 2018 r. z pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego skorzystało 45 osób.


Wyprawka szkolna
Dodatkowo w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie rzeszowskich szkół posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogli skorzystać z pomocy w formie
dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”, przyjętego Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. W roku szkolnym 2017/2018 z pomocy w formie
dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach ww. programu
skorzystały 184 osoby.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych, przyjęto program „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019. W 2018 r.
z Programu skorzystało 154 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
5.2 Karta Dużej Rodziny i Program „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”
Realizatorem zadania „Karta Dużej Rodziny” i Programu „Rodzina Wielodzietna 3+;
Rodzina zastępcza” jest Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin
posiadających troje dzieci i więcej, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach
prywatnych. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury,
ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia
więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia
i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty
rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy
pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.
Do 31 grudnia 2018 r. Karta przysługiwała niezależnie od uzyskiwanych dochodów
rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci:
 w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole
lub szkole wyższej;
 bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice,
którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
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Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej
ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby
prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku
życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia
25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Ponadto Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej
(formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa,
zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka.
Dane Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa wskazują, że z pomocy programu
od początku jego trwania, tj. od 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. łącznie skorzystało
w Rzeszowie 2 363 rodziny. W 2018 r. wydano w Mieście Rzeszowie 2 269 Kart Dużej
Rodziny, z czego 841 kart dla Opiekunów. Liczba rodzin, która skorzystała z Karty Dużej
Rodziny w 2018 r. wyniosła 503 rodziny, natomiast liczba dzieci korzystających
z przywilejów z nią związanych wyniosła 1 428.
Tabela 5 Liczba rodzin objętych wsparciem w formie Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Liczba rodzin
Liczba wydanych kart
Liczba wydanych kart dla Opiekunów
Liczba dzieci korzystających z Programu

Dane za 2018 r.
503
2 269
841
1 428

Źródło: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.

Od początku 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej.
Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny
w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.
W drodze Uchwały Nr LVI/1068/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku
władze Miasta Rzeszowa wychodząc na przeciw potrzebom rodzin wielodzietnych,
zastępczych, a także tych, w strukturze których znajdują się dzieci niepełnosprawne,
wprowadziły 4 listopada 2013 roku Program „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina
zastępcza”. Program ma na celu promowanie modelu dużej rodziny oraz działań
zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych i rodzin
zastępczych, zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa. Jest adresowany do wszystkich
rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta
Rzeszowa, składających się z:
 rodziców/rodzica, posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia,
 w przypadku gdy dziecko uczy się bądź studiuje do 25 roku życia,
 zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców/rodzica,
bez ograniczenia wieku.
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Program uprawnia rodziny do korzystania z ulg i preferencji w ramach oferty
przygotowanej przez Miasto Rzeszów. Ponadto posiadając Kartę wydawaną w ramach tego
Programu, można otrzymać zniżki w księgarniach, kinach, muzeach, sklepach (spożywczych,
odzieżowych i wielobranżowych), bankach, sieciach telefonii komórkowej, towarzystwach
ubezpieczeń, placówkach medycznych, pizzeriach, hotelach, pensjonatach oraz na stacjach
paliw i basenach. W 2018 roku 116 partnerów Programu oferowało zniżki, m.in. na bilety
na wydarzenia kulturalne, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje.
Tabela 6 Liczba rodzin objętych Programem: „Rodzina wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza"

Program "Rodzina wielodzietna 3+; Rodzina
zastępcza"
Liczba wydanych wniosków o kartę (rodzin)
Liczba statystyczna wydanych kart
Liczba wydanych wniosków dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym

Dane za 2018 r.
970
1 985
95

Źródło: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.

W 2018 roku Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa wydał 1 985 kart, z których
łącznie skorzystało 970 rodzin. Liczba wydanych wniosków dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym wyniosła 95.
5.3 Ulgi transportowe
Kolejną formą pomocy realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, kierowaną do rodzin
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej były bezpłatne usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, w formie
biletów miesięcznych trasowanych. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/247/2015 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione były dzieci z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, dojeżdżające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
w okresie pobierania nauki, nie dłużej jednak niż do 20 roku życia. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rzeszowie ustalał uprawnienia do wyżej opisanych świadczeń, sporządzając
comiesięczne wykazy osób uprawnionych, będące podstawą wydania biletów przez ZTM
w Rzeszowie i pokrycia kosztów tych świadczeń, ze środków przyznanych mu na ten cel.
W 2016 roku z bezpłatnych biletów trasowanych ZTM w Rzeszowie skorzystało 265
dzieci i młodzieży z terenu Miasta Rzeszowa. Od stycznia do czerwca 2017 r. z biletów
trasowanych skorzystało 187 dzieci.
Uchwałą Nr XLVI/1013/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca
uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów, wprowadzono:
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Specjalny bilet miesięczny trasowany ważny we wszystkie dni miesiąca
dla uczniów – podopiecznych MOPS w Rzeszowie, którego koszt wynosił 1 zł,
 Specjalny bilet sieciowy ważny we wszystkie dni miesiąca dla uczniów –
podopiecznych MOPS w Rzeszowie, którego koszt wynosił 7 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie nadal ustalał uprawnienia do wyżej
opisanych świadczeń, sporządzając comiesięczne wykazy osób uprawnionych, będące
podstawą wydania biletów przez ZTM w Rzeszowie podopiecznym MOPS w Rzeszowie,
którzy pokrywali opłaty biletów z własnych środków finansowych.
W okresie od września do grudnia 2017 r. ze specjalnych biletów miesięcznych
i specjalnych biletów sieciowych skorzystało 194 dzieci, a w 2018 r. 164 dzieci.
Uchwałą Nr LXIV/1499/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 września 2018 r.
zmieniającą uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto
Rzeszów, wprowadzono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską
zbiorową dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Rzeszowa. W oparciu o ww. uchwałę
z bezpłatnej komunikacji miejskiej mogą korzystać:
 dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole lub placówce, o których mowa w ustawie z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – na podstawie dokumentu umożliwiającego
potwierdzenie wieku lub na podstawie Rzeszowskiej Karty Miejskiej, z zapisanym
na niej uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych,
 uczniowie od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce, o których
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – na podstawie
dokumentu umożliwiającego potwierdzenie wieku lub na podstawie Rzeszowskiej
Karty Miejskiej, z zapisanym na niej uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych.
5.4 Inicjatywy lokalne MOPS w Rzeszowie obejmujące rodziny z terenu Miasta
Rzeszowa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w ramach prowadzonej działalności
na rzecz dziecka i rodziny podejmuje szereg inicjatyw we współpracy z lokalnymi
instytucjami publicznymi, jak również z lokalnym otoczeniem społecznym i obywatelskim.
Pomoc kierowana do rodzin z terenu Miasta Rzeszowa obejmuje trzy główne formy
wsparcia: pomoc rzeczową, pomoc żywnościową oraz organizację letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży.
Pomoc rzeczowa dla rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej
Do najstarszej inicjatywy realizowanej przez Ośrodek wspólnie z Caritas Diecezji
Rzeszowskiej należy akcja „Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem”. Akcja adresowana jest
do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, których rodzice zrzeszeni są w stowarzyszeniach
działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin najuboższych
korzystających z pomocy MOPS w Rzeszowie. W 2018 roku pomocą rzeczową w formie
paczek mikołajowych objęto 1 094 dzieci, z czego 271 dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia,
z rodzin będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz 823
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dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zrzeszonych w 10 różnych Stowarzyszeniach
działających na terenie Rzeszowa i okolic.
Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” jest inicjatywą realizowaną przez Ośrodek
wspólnie z Radiem Rzeszów od 1999 roku. W trakcie akcji odbywa się zbiórka odzieży,
zabawek, żywności i środków czystości, które są kolejno wydawane rodzinom wielodzietnym
i ubogim.
Podczas akcji w 2018 roku zebrano około 98 kg asortymentu w postaci odzieży, obuwia,
artykułów papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, a także około 680 kg
żywności długoterminowej (kasze, makarony, oleje) oraz słodyczy, z czego Podkarpacki
Bank Żywności przekazał na rzecz akcji około 593 kg żywności i około 30 kg słodyczy.
Dla najmłodszych mieszkańców Rzeszowa darczyńcy przekazali zabawki, bajki oraz artykuły
szkolne. Łącznie pomocą objęto 46 rodzin z terenu Gminy Miasta Rzeszowa.
Pomoc żywnościowa dla rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej
W roku 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przystąpił
do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w okresie
od miesiąca sierpnia 2017 r. do miesiąca czerwca 2018 r. w ramach ww. Programu
Operacyjnego trwał Podprogram 2017, z kolei od września 2018 r. do czerwca 2019 r.
obowiązuje Podprogram 2018.
Pomoc w ramach programu skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, spełniających okoliczności do przyznania pomocy określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie, a od 1 października 2018 r. z uwagi na zmianę
wysokości kryterium – 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby
w rodzinie. Pomoc żywnościowa jest przekazywana bezpłatnie osobom najbardziej
potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych. Na terenie Miasta
Rzeszowa dystrybucją paczek żywnościowych dla osób, którym skierowania wydawał MOPS
w Rzeszowie, zajmuje się Oddział Regionalny Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie
oraz „Rodzina Rodzin” Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych. Paczka
żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) z różnych grup
towarowych wydawanych jednorazowo, obejmujących np. tłuszcze, cukier, artykuły mięsne,
mleczne, skrobiowe, warzywne i owocowe.
Tabela 7 Liczba osób objętych pomocą żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020

Podprogram 2017
(sierpień 2017 – czerwiec 2018 r.)
PCK
712 rodzin (w tym 1 482 osoby)
„Rodzina Rodzin” 459 rodzin (w tym 1 050 osób)
Stowarzyszenie na
Rzecz
Rodzin
Wielodzietnych

Podprogram 2018
(wrzesień – grudzień 2018 r.)
PCK
541 rodzin (w tym 982 osoby)
„Rodzina Rodzin” 419 rodzin (w tym 954 osoby)
Stowarzyszenie
na Rzecz Rodzin
Wielodzietnych

Źródło: Opracowanie własne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Strona 35

Łącznie w 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w ramach
Podprogramu 2017 skierował do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych
wydawanych przez Oddział Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie 712
rodzin, w tym 1 482 osoby. Takie skierowania wydano także dla 459 rodzin, w tym 1 050
osób, które otrzymywały pomoc żywnościową wydawaną przez „Rodzinę Rodzin”
Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych. W okresie od września do grudnia 2018 r.
do Podprogramu 2018 zgłoszono łącznie 960 rodzin, w tym 1 936 osób.
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
Od kilkunastu lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie organizuje letni
wypoczynek oraz kolonię profilaktyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.
Organizatorzy kolonii wybrani są w drodze postępowania przetargowego. Dodatkowo dzieci
i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej biorą udział
w wypoczynku letnim organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W 2018 roku z wypoczynku letniego skorzystało łącznie 102 dzieci i młodzieży, w tym
41 dzieci w wieku od 7 do 13 lat, które skorzystały z wypoczynku letniego w miejscowości
Frydman, 61 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, które skorzystały z wypoczynku letniego
z programem profilaktyki uzależnień w miejscowości Biały Dunajec oraz 29 dzieci
i młodzieży w przedziale wiekowym od 7 do 15 lat, które wzięły udział w wypoczynku letnim
organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w Zakopanem.

6. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, od dnia 1 stycznia 2012 roku wobec rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze, gmina podejmuje działania zmierzające do zapewnienia im wsparcia, które
polegają w szczególności na:
1) obowiązku opracowywania oraz realizacji lokalnych 3 – letnich gminnych programów
wspierania rodziny,
2) tworzeniu możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez asystentów
rodziny,
3) tworzeniu oraz rozwoju systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc
dla dzieci,
4) prowadzeniu monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem
lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej.
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6.1 Rola pracownika socjalnego i asystenta rodziny we wspieraniu rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze z terenu Gminy Miasta Rzeszowa
Rola pracownika socjalnego
Jednym z najważniejszych działań współczesnej polityki społecznej jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu oraz pomoc rodzinom, w których występują problemy opiekuńczowychowawcze.
Niezwykle ważną rolę, oddziałującą bezpośrednio na środowisko zagrożone lub dotknięte
wykluczeniem społecznym odgrywa praca socjalna, która świadczona jest na rzecz poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również na rzecz
zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji. Głównym celem pracy socjalnej jest umożliwienie,
wspieranie oraz wywoływanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz
jej otoczenia, a także wzmacnianie potencjału ww. osób do przezwyciężania trudnych sytuacji
życiowych. Do podstawowych wartości pracy socjalnej należą: godność, wolność, równość
osób i rodzin oraz prawo do ich samostanowienia.
Osobami, które świadczą pracę socjalną są pracownicy socjalni. W 2018 roku pracą
socjalną świadczoną przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie zostało objętych 587 rodzin w tym 1 150 osób z terenu Miasta Rzeszowa.
Najważniejszym zadaniem pracownika socjalnego jest stworzenie odpowiednich
warunków życia osobom, które zostały tego pozbawione oraz zapobieganie wszelkim
dysfunkcjom w społeczeństwie. Pracownik socjalny pomaga w organizowaniu pomocy
materialnej (żywność, ubrania, wyprawki szkolne dla dzieci, leki, pomoc finansowa),
w znalezieniu pracy oraz oferuje pomoc specjalistyczną. W przypadku zagrożenia zdrowia
lub życia dziecka pracownik socjalny w konsultacji z przełożonymi podejmuje niezwłoczne
działania mające na celu zabezpieczenie dobra dziecka.
W praktycznej działalności zawodowej, pracownik socjalny powinien przyczyniać
się do realizacji następujących szczegółowych celów pracy socjalnej, tj.:
 zapewnienia podstawowych warunków życia tym, którzy są ich pozbawieni;
 zaspokajania potrzeb osób, których one same nie mogą samodzielnie zabezpieczyć
lub w ramach pomocy innych instytucji;
 osiągnięcia przez osoby wymagające wsparcia bardziej satysfakcjonującego poziomu
i jakości życia poprzez wspomaganie tych osób w rozwiązywaniu problemów,
w pokonywaniu trudności;
 wzmacniania zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwoju
i rozwiązywania własnych problemów;
 efektywnego organizowania zróżnicowanych form pomocy oraz zarządzania nimi.
Wymienione powyżej cele realizowane są w codziennej działalności zawodowej
pracownika socjalnego, a wyrażone są w podejmowaniu takich zadań jak:
 dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
pomocy społecznej;
 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw
życiowych jednostkom i grupom tego potrzebującym;
 pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie do zadań samopomocowych;
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 współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu
programów społecznych;
 ujawnianie, analizowanie i interpretowanie potrzeb oraz problemów społecznych
mających wpływ na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich;
 współpraca z innymi profesjonalistami, instytucjami i organizacjami mającymi na celu
doskonalenie istniejących już rozwiązań w dziedzinie pracy socjalnej;
 uczestniczenie w różnego rodzaju formach doskonalenia i dokształcania podnoszących
poziom kwalifikacji zawodowych;
 inicjowanie nowych form udzielania pomocy;
 inicjowanie oraz uczestniczenie w badaniach problemów społecznych.
Właściwe realizowanie tych zadań wymaga określonych umiejętności zawodowych
i osobistych, a ich głównymi cechami są: bezinteresowność i uczciwość, poszanowanie
godności drugiego człowieka, postawa niesienia pomocy, zdolność do samokontroli,
krytyczna ocena swojego postępowania, komunikatywność, empatia, obiektywizm.
Pracownik socjalny w swojej pracy kieruje się kompleksowością i interdyscyplinarnością
działań. Jako pracownik służb społecznych współpracuje często z placówkami oświatowymi,
kuratorami z Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego, dzielnicowymi z Komendy
Miejskiej Policji czy innymi podmiotami, zaangażowanymi w pomoc rodzinie znajdującej
się w kryzysie.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie w 2018 roku w 9 Rejonach
Opiekuńczych zatrudnionych było 86 pracowników socjalnych. Na podstawie analizy danych
Ośrodka wynika, że najczęstszymi przesłankami przyznania pomocy społecznej w 2017
i 2018 roku było: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność
oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Ta ostatnia grupa beneficjentów objęta jest szczególnym wsparciem ze strony
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
W 2018 roku pracownicy socjalni sporządzili 397 kart diagnozy środowiska oraz 57 kart
rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi. W ramach zgłoszonych zagrożeń
dotyczących funkcjonowania dziecka w rodzinie, rzeszowscy pracownicy socjalni
przeprowadzili 35 interwencji w środowisku zamieszkania małoletnich.
Ponadto w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
oraz Sądu Rejonowego w Rzeszowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich jako instytucji
zaangażowanych w pomoc rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze,
odbyły się 74 spotkania z kuratorami Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.
Ogółem w 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie objął wsparciem
132 rodziny borykające się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Rola asystenta rodziny
Zgodnie z art. 8. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, wobec rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze
gmina podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wsparcia, które w szczególności
polegają na:
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analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie;
wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
pomocy w integracji rodziny;
przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
dążeniu do reintegracji rodziny.

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny posługując się podstawowym
narzędziem pracy w postaci „rodzinnego wywiadu środowiskowego” dokonuje diagnozy
sytuacji i wnioskuje o przyznanie rodzinie dodatkowego wsparcia w postaci asystenta
rodziny.
Praca asystenta polega na wspieraniu rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych. Asystent rodziny pełni rolę pomocnika, mediatora i doradcy, wspiera
i aktywizuje rodzinę, podejmuje działania zmierzające do zmiany wzajemnych stosunków
w rodzinie, do budowania pozytywnej motywacji do zmiany, a także poczucia własnej
sprawczości, czy też możliwości wpływu na swoje życie. Towarzyszy rodzinie
w poszukiwaniu rozwiązań wyjścia z trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych
stron członków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności
lokalnej i zasobów instytucjonalnych.
Asystent rodziny to osoba wspierająca, stojąca po stronie rodziny, motywująca do zmian
poprzez wzmacnianie pozytywne, czyli chwalenie konstruktywnych działań lub nawet
myślenia o ich podjęciu. Wspiera i asystuje członkom rodziny w osiągnięciu wypracowanych
celów. Do warunków koniecznych asystentury należy nawiązanie relacji z rodziną,
długofalowość pracy, dostosowanie stylu komunikacji i metod działania do faz procesu
zmiany. Działania asystenta rodziny obejmują rozpoznanie potrzeb klientów i ocenę sytuacji
rodziny z perspektywy jej członków oraz obiektywną diagnozę potrzeb i potencjalnych
możliwości rodziny. Efektem tych działań jest stworzenie planu pracy z rodziną. Stopniowa
realizacja zadań wynikających z planu pracy z rodziną prowadzi z czasem do jej
usamodzielnienia się i minimalizowania roli asystenta. Wówczas asystent monitoruje
działania poszczególnych osób w rodzinie dokonując ich okresowej oceny, aż do
bezpiecznego poziomu usamodzielnienia się rodziny. Na podstawie analizy dokumentacji
z prowadzonej pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia w 2018 r. przeciętny czas pracy
asystenta rodziny z rodziną wyniósł 28 miesięcy.
Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczowychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia
codziennego przez rodziców lub opiekunów dzieci. Asystent przeprowadza pogłębioną
analizę występujących w rodzinie problemów oraz tworzy tak zwany łańcuch przyczynowoskutkowy tych problemów, jak również ustala kolejność oraz sposób ich rozwiązania.
Zaplanowane działania powinny być dopasowane do możliwości i motywacji klienta.
Efektem powinno być odzyskanie przez osoby korzystające z pomocy kontroli
nad własnym życiem, która pozwoli im być samodzielnymi oraz umożliwi wypełnianie roli
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rodzica tak, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Praca
z rodziną ma na celu także motywowanie do działania, przygotowanie do pełnienia
ról społecznych odpowiednich do wieku, w tym także podnoszenia kwalifikacji oraz
podejmowania pracy. W praktyce są to działania zmierzające do uniknięcia umieszczenia
dziecka poza rodziną, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach
zastępczych. Celem działań w sytuacji, kiedy dziecko zostało umieszczone w pieczy
zastępczej jest jak najszybszy jego powrót do rodziny. W tym kontekście ważna jest także
partnerska współpraca z przedstawicielami innych instytucji pracujących na rzecz dziecka
i rodziny, a także aktywizacja środowiska lokalnego w pracy na rzecz rodziny. Ważną rolę
pełnią tu organizacje pożytku publicznego, placówki oświatowe oraz kościoły.
Zadania z zakresu wsparcia rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo - wychowawcze
realizowane są w Gminie Rzeszów przez pracowników Zespołu do Spraw Asysty Rodzinnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Zgodnie z zapisem ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rzeszowski Zespół przyjął założenie,
że najważniejszym elementem w pracy na rzecz rodziny jest zabezpieczenie dobra dziecka.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy
dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi;
 wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej;
 motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie
prawidłowych
wzorców
rodzicielskich
i
umiejętności
psychospołecznych;
 udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho edukacyjnych;
 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców
i dzieci;
 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
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współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi
się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa
w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
W Zespole do Spraw Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie zatrudnionych było w 2018 roku 7 asystentów rodziny, w tym jeden pełniący
funkcję koordynatora Zespołu.
Rodziny, z którymi pracują asystenci dzielą się na 4 grupy. Są to: rodzice biologiczni
zamieszkujący wraz z dziećmi na terenie miasta Rzeszowa, rodzice biologiczni dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej, rodzice biologiczni dzieci umieszczonych
w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych, wspierani
w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Wykres 7 Typy rodzin, z którymi współpracują asystenci rodziny

Typy rodzin, z którymi współpracują asystenci rodziny
rodzice biologiczni zamieszkujący
wraz z dziećmi na terenie miasta
Rzeszowa

3%
9%

rodzice biologiczni dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
79%
9%

rodzice biologiczni dzieci
przebywających w instytucjonalnej
pieczy zastępczej
rodzice dzieci niepełnosprawnych

Źródło: Opracowanie własne.

Asystent rodziny koncentruje się na rodzinie jako systemie, stąd też pod bezpośrednim
wpływem pracy asystentów rodziny znalazło się w 2018 roku łącznie 58 rodzin, w tym w 299
osób i 160 dzieci. Byli to rodzice biologiczni, ich dzieci, dziadkowie oraz najbliżsi krewni.
Do najczęstszych problemów występujących w rodzinach, z którymi pracują asystenci
rodziny należą:
 dysfunkcyjny przekaz międzypokoleniowy;
 doświadczanie w przeszłości i/lub teraźniejszości przemocy w rodzinie;
 konflikty z prawem;
 problemy emocjonalne (w tym znacząco zaniżone poczucie własnej wartości);
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 niski poziom umiejętności załatwiania spraw urzędowych (nabyta bezradność);
 brak wiary w możliwości poprawy (negatywne doświadczenia w procesie zmiany);
 niskie poczucie sprawczości oraz swojej kompetencji;
 zerwane więzi rodzinne.
Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej jest jednym z podstawowych ogniw zwartego
systemu interdyscyplinarnego. Zespół realizuje ustawowe działania ukierunkowane
na kompleksowe wsparcie rodziny w procesie opiekuńczo-wychowawczym, przy założeniu
stałej współpracy z pracownikami socjalnymi, koordynatorami pieczy zastępczej, placówkami
oświatowymi, specjalistycznymi świetlicami i innymi służbami z terenu Miasta Rzeszowa.
W ramach pracy Zespołu do Spraw Asysty Rodzinnej odbywają się cykliczne spotkania
Zespołów Interdyscyplinarnych, w których udział biorą przedstawiciele służb i placówek
bezpośrednio zaangażowanych w pomoc rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczowychowawcze, m.in. przedstawiciele placówek oświatowych (pedagog, wychowawca klasy,
do której uczęszcza dziecko rodziny z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi), kuratorzy
sądowi z Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego, dzielnicowi Komendy Miejskiej
Policji, pracownicy świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej lub szkolnej, psycholog
Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, przedstawiciele służby
zdrowia (pielęgniarka środowiskowa, lekarz pediatra, psychiatra), pracownicy socjalni,
a także rodzice biologiczni objęci wsparciem asystenta. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego
jest omówienie aktualnej sytuacji rodziny i wypracowanie wspólnych kierunków działań
służb zaangażowanych w pracę z rodziną. Posiedzenia Zespołów Interdyscyplinarnych
do spraw kompleksowej pomocy rodzinie organizowane są cyklicznie do czasu zakończenia
współpracy asystenta z rodziną, co wiąże się jednoznacznie ze zrealizowaniem planu pracy
i przywróceniem bezpiecznej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej w rodzinie. Ponadto
rzeszowski Zespół ds. Asysty Rodzinnej nawiązuje współpracę z wolontariuszami, którzy
pomagają w zakresie edukacyjnym dzieciom z rodzin, w których występują trudności
opiekuńczo - wychowawcze.
Tabela 8 Rozwiązania w pracy na rzecz dziecka i rodziny podejmowane przez asystentów rodziny

Rozwiązania w pracy na rzecz dziecka
i rodziny podejmowane przez rzeszowski
Zespołu ds. Asysty Rodzinnej
Zespół interdyscyplinarny ds. kompleksowej
pomocy rodzinie
Narady Grupy Rodzinnej
Grupa Wymiany Doświadczeń
Warsztaty „Rodzicem Być”

Rok 2017

Rok 2018

26 posiedzeń

13 posiedzeń

2 spotkania
4 spotkania
30 warsztatów,
w których wzięło udział
27 rodzin

5 spotkań
2 spotkania
27 warsztatów,
w których wzięło udział
24 rodziny

Źródło: Opracowanie własne.

W ramach pracy Zespołu do Spraw Asysty Rodzinnej w 2017 roku odbyły się 2 Narady
Grupy Rodzinnej, natomiast w 2018 roku zorganizowano 5 spotkań Grupy. Asystenci z terenu
Miasta Rzeszowa zorganizowali w 2017 roku 30 warsztatów kompetencji rodzicielskich
„Rodzicem być”, w których udział wzięło 27 rodzin, natomiast w 2018 roku odbyło
się 27 warsztatów, w których udział wzięły 24 rodziny. Ponadto w 2018 roku jedna rodzina
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wzięła udział w warsztatach dla rodziców, organizowanych w Ośrodku Poradnictwa
Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działającym w strukturze Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzeszowie. W 2018 roku z asystentami rodziny współpracowało
2 wolontariuszy, którzy udzielili wsparcia 1 rodzinie.
W ramach szeroko rozumianej współpracy przedstawicieli służb i placówek bezpośrednio
zaangażowanych w pomoc rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze
w 2017 roku odbyło się 26 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego ds. kompleksowej
pomocy rodzinie, natomiast w 2018 roku odbyło się 13 tego rodzaju spotkań.
Ponadto asystenci rodziny zatrudnieni w Ośrodku opracowali w 2018 roku 74 plany
pomocy rodzinie oraz brali udział w 14 posiedzeniach zespołu w celu zasadności przyznania
rodzinie asystenta. Pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej wzięli udział w 4 spotkaniach
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, dotyczących wyznaczenia obszarów do współpracy
dla rodzin objętych wsparciem asystenta. W ramach wykonywanej pracy, asystenci rodziny
w 2018 r. dokonali 122 okresowych ocen sytuacji rodziny.
Po zakończeniu pracy z rodziną asystent rodziny zgodnie z zadaniami określonymi
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma obowiązek monitorowania
rodziny, z którą został zrealizowany plan pracy. W 2018 roku tego rodzaju formą kontroli
objętych zostało 14 rodzin z terenu Miasta Rzeszowa.
Rzeszowscy asystenci w ramach pracy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej realizują co roku
programy i projekty na rzecz rodzin z dziećmi objętych ich wsparciem. W 2018 roku
12 rodzin z dziećmi wzięło udział w 4 programach zrealizowanych we współpracy
z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Działania pracownika socjalnego połączone z pogłębioną pracą asystenta rodziny
pozwalają rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo - wychowawcze wzmocnić
poczucie własnej wartości, sprawczości, samodzielności życiowej, a także nabyć umiejętności
znajdowania rozwiązań problemów dnia codziennego. Dzięki zaangażowaniu pracowników
socjalnych, którzy jako pierwsi nawiązują kontakt z rodzinami mającymi trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a także asystentów, rodziny znajdujące
się w kryzysie często osiągają samodzielność życiową, a dzieci znajdujące się w ich
strukturze mają szansę rozwijać się prawidłowo w otoczeniu dbających o ich dobro rodziców
i bliskich.
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. poszerzyła zakres odbiorców usług asystenta
rodziny, poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia dla kobiet
w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) kobiet w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży
powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadających dokument
potwierdzający ciążę. Do tej grupy zaliczono:
 każdą kobietę w ciąży i jej rodzinę (pomoc w zakresie informacji i poradnictwa
na temat rozwiązań wspierających rodzinę), w których przyjdzie albo przyszło
na świat ciężko chore dziecko, oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu;
 kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie
ciąży lub porodu;
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 kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad
wrodzonych;
 kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia,
urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia
dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami;
2) rodziny z dzieckiem posiadające zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego,
3) rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej (standardowe
zadania asystenta rodziny realizowane w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny),
4) rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim,
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa
w przepisach ustawy o systemie oświaty.
Zadania asystenta rodziny wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” zostały wpisane do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, jako głównej ustawy wyznaczającej zakres działań i pracę asystentów rodziny.
Do przykładowych zadań asystenta rodziny w ramach realizacji programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” należą:
 doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia;
 poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom;
 poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem;
 pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania
wspólnie wolnego czasu;
 nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych;
 doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym;
 informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;
 pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami
szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji;
 pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu
pracy.
Celem oddziaływań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności
ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także rodzin
z niepełnosprawnym dzieckiem, poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji,
opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy
psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
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Ponadto asystent prowadzi działania koordynujące wobec rodziny oczekującej dziecka, które
może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu.
W 2017 roku w ramach realizowanego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” ze wsparcia asystenta rodziny skorzystały 2 rodziny, natomiast w 2018 roku
z ww. pomocy skorzystało 5 rodzin. Praca rzeszowskich asystentów prowadzona w oparciu
o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” polegała m.in. na: opracowaniu
z rodziną indywidualnego katalogu wsparcia rodziny i dziecka, wystawieniu pełnomocnictwa
do występowania w imieniu rodziny w celu pozyskania możliwego wsparcia dla asystenta
rodziny, nawiązaniu kontaktu ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, pomocy
w uzyskaniu: refundacji z NFZ do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków higienicznych,
orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, uprawnień
do świadczeń pielęgnacyjnych, różnego rodzaju ulg, informacji o możliwości przyjęcia
dziecka niepełnosprawnego do żłobka na terenie Miasta Rzeszowa, a także pomocy
w przeprowadzeniu diagnozy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz udziale w stałej
rehabilitacji z dzieckiem w Ośrodkach świadczących kompleksową pomoc dzieciom
niepełnosprawnym.
6.2 Zadania Organizatora Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 109/2011
Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 grudnia 2011 roku jest organizatorem pieczy
zastępczej na rzecz rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Rzeszowa. Pieczą
zastępczą kieruje Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej
Pomocy Dziecku, w skład którego wchodzą (kierownik, koordynatorzy, pedagog, psycholog
oraz pracownicy socjalni). W 2018 roku w MOPS w Rzeszowie zatrudnionych było
8 koordynatorów pieczy zastępczej.
Do zadań pracowników Zespołu należy m. in.:
 prowadzenie naboru kandydatów do prowadzenia pieczy zastępczej,
 kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
 wydawanie opinii o spełnieniu warunków i oceny predyspozycji do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej spokrewnionej,
 prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 zgłaszanie do diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy
zastępczej,
 gromadzenie i przekazywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej rodzicom zastępczym,
 gromadzenie i przekazywanie dokumentacji dotyczącej dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Odział Ośrodek
Adopcyjny, celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
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zorganizowanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą
poprzez prowadzenie szkoleń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych,
prowadzenie grup wsparcia, grup socjoterapeutycznych oraz wsparcie wolontariuszy,
współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi
centrami pomocy rodzinie, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami
leczniczymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi,
organizacja posiedzeń zespołów dokonujących oceny sytuacji dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej – w 2018 roku odbyło się 21 posiedzeń zespołu ds. oceny sytuacji
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na których dokonano 221 ocen sytuacji
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
prowadzenie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej,
dokonywanie oceny rodziny zastępczej,
przygotowanie wspólnie z asystentem rodziny i rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku oraz sporządzanie monitoringu realizacji
tego planu,
zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy (psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej) dla dzieci i rodziców zastępczych,
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia,
udział w zespołach ds. okresowej oceny dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Miasta Rzeszowa – w 2018 r. odbyło się 21 takich
posiedzeń zespołu.

6.3 System pieczy zastępczej
Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, zapewniającym dziecku
bezpieczeństwo emocjonalne oraz prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny.
W sytuacjach kiedy rodzina boryka się z problemami, zachodzi konieczność udzielenia
pomocy, wsparcia zewnętrznego lub interwencji. System wsparcia dziecka i rodziny powinien
wykorzystać wszystkie możliwości, by wyeliminować zagrożenie zabrania dziecka z rodziny
biologicznej. W sytuacji, w której dalsze utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku
nie jest możliwe, organizowana jest piecza zastępcza w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.
Na terenie Miasta Rzeszowa funkcjonują następujące typy rodzin zastępczych: rodziny
zawodowe, niezawodowe, spokrewnione i rodzinny dom dziecka. Łączna liczba rodzin
zastępczych funkcjonujących w 2018 roku wyniosła 104 rodziny.
W 2018 roku w pieczy zastępczej umieszczonych było 161 dzieci. Najczęstszymi
przyczynami umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Rzeszowa były
uzależnienia rodziców, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, półsieroctwo
oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba rodziców biologicznych.
Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Miasta Rzeszowa mogą korzystać z pomocy
w formie grup wsparcia dla rodziców zastępczych, grup socjoterapeutycznych czy grup
młodzieżowych dla wychowanków i dzieci własnych rodziców zastępczych. W 2018 r.
ze szkoleń organizowanych przez Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz
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Instytucjonalnej Pomocy Dziecku skorzystało 18 rodziców, 7 dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych skorzystało z grupy socjoterapeutycznej, a ze wsparcia
12 wolontariuszy skorzystało łącznie 21 rodzin zastępczych. W ramach promowania działań
na rzecz integracji rodzin oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu Zespół organizuje
cyklicznie imprezy, jak np. Piknik z okazji obchodów Dnia rodzicielstwa zastępczego
(w 2018 r. wzięło w nim udział około 130 osób) oraz zabawę Mikołajkową dla dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych, w której w 2018 r. wzięło udział około 100 osób.
Ponadto w celu upowszechniania informacji o instytucjach, organizacjach świadczących
pomoc na rzecz dziecka i rodziny Zespół publikuje bieżące informacje na temat pieczy
zastępczej na stronie internetowej, prowadzi fanpage na portalu społecznościowym Facebook,
a także uczestniczy w lokalnych audycjach radiowych.
W przypadku braku możliwości umieszczenia dzieci w rodzinnych formach pieczy
zastępczej, zostają one kierowane do instytucjonalnych form pieczy. Według danych z 2018 r.
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 81 dzieci, z czego do rodzin
biologicznych powróciło 10 dzieci.
Na terenie miasta Rzeszowa działają placówki opiekuńczo-wychowawcze typu:
 interwencyjno – socjalizacyjnego: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr. Henryka
Hanasiewicza (ul. Unii Lubelskiej 4), która zapewnia dzieciom i młodzieży całodobową
opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny biologicznej, przysposobienia
lub umieszczenia w pieczy zastępczej. W 2018 roku w Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza przebywało łącznie 34 dzieci i młodzieży,
w tym przyjęto 11 wychowanków.
W związku ze zmianą standardów dotyczących liczby dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie Uchwały Nr VI/110/2019 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr.
Henryka Hanasiewicza została przekształcona w ten sposób, że od dnia 1 marca 2019 r.
wydzielona została Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz, nad którą
obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową, sprawozdawczą i organizacyjną
pełni Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza, jako jednostka
obsługująca.
 socjalizacyjno – interwencyjnego i socjalizacyjnego: Dom dla Dzieci „Mieszko”
(typ socjalizacyjno – interwencyjny) oraz Dom dla Dzieci „Dobrawa” (typ socjalizacyjny),
nad którymi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną pełni Centrum
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (ul. Nizinna 30/1).
W 2018 roku w Domu dla Dzieci „Mieszko” przebywało 38 wychowanków, z czego
przyjęto 16, z kolei w Domu dla Dzieci „Dobrawa” przebywało 16 wychowanków, z czego
przyjętych zostało 3.
Z uwagi na fakt, że Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci „Mieszko”
nie spełniała standardów dotyczących liczby przebywających w niej dzieci, Uchwałą
LXVI/1572/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2018 r. placówka została
przekształcona w ten sposób, że od dnia 1 stycznia 2019 r. wydzielono z niej placówkę
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opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego pod nazwą Dom dla Dzieci „Bolesław”
z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Nizinnej 30/2B.
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Dom dla Dzieci „Mieszko” oraz Dom dla Dzieci
„Dobrawa” w 2018 r. podejmowały szereg działań adresowanych do dzieci i rodziców,
mających na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności społecznych umożliwiających
prawidłowe pełnienie funkcji rodziny. W ramach realizowanych działań przeprowadzono
3 szkolenia dla 10 rodziców, 35 dzieci przebywających w placówkach zostało objętych stałą
opieką psychologiczną, a 28 dzieci stałą opieką pedagogiczną. W ramach 36 zajęć
terapeutycznych Ruchu rozwijającego W. Sherborne udział wzięło 14 dzieci, z kolei w 320
zajęciach z terapii logopedycznej 20 wychowanków. W 2018 r. zorganizowano zajęcia
z wychowania przedszkolnego dla 8 dzieci oraz 15 spotkań prowadzonych metodą pedagogiki
zabawy Klanza dla 6 dzieci. Ponadto w ramach promowania działań na rzecz integracji rodzin
oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu każdego roku organizowane są spotkania
Opłatkowo-Noworoczne z rodzicami (Jasełka) oraz spotkania z seniorami w Ośrodku
Wsparcia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Od 30.10.2017 r. podopiecznych ww. placówek opiekuńczo-wychowawczych wspiera
Stowarzyszenie NIE DAJ SIĘ! powstałe z inicjatywy pracowników.
Celem Stowarzyszenia jest:
 wszechstronna pomoc wychowankom, w tym również pomoc dzieciom dotkniętym
niepełnosprawnością,
 pomoc placówkom w realizowaniu zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w taki sposób, by jak największa liczba
usamodzielnianych wychowanków nie pozostawała na przysłowiowym „garnuszku”
pomocy społecznej, by sami w przyszłości mogli decydować o swoim losie,
 wspieranie wychowanków placówek w miarę samodzielnym odkrywaniu nowego,
nieznanego, dorosłego życia.
W roku 2018 Stowarzyszenie NIE DAJ SIĘ! pozyskało ponad 70 tysięcy zł, dzięki którym
został sfinansowany wyjazd dzieci na kolonię nad morze, zorganizowano wycieczkę,
placówka doposażyła pokoje mieszkalne w niezbędny sprzęt, meble, zakupiono stroje
na występy artystyczne, sprzęt muzyczny i sportowy.
6.4 Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie udziela rodzinom znajdującym
się w kryzysie, bezpłatnej pomocy m.in. w formie konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego, terapii i mediacji, pomocy prawnej, organizowania spotkań mających
na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji.
W ramach świadczonego poradnictwa specjalistycznego udzielane jest wsparcie
psychologiczne oraz pedagogiczne w zakresie przemocy i rozwiązywania kryzysów –
udzielane indywidualnie, grupowo oraz w formie spotkań rodzinnych. Dodatkowo
świadczone jest poradnictwo prawne.
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Wykres 8 Liczba rodzin korzystających ze wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego

Liczba rodzin korzystjących ze wsparcia w formie
poradnictwa specjalistycznego
(prawne, psychologiczne, rodzinne)
927
868

2017 r.

2018 r.

Źródło: Opracowanie własne.

W 2017 roku wsparciem w formie poradnictwa specjalistycznego zostało objętych 927
rodzin, a w 2018 roku z pomocy specjalistów skorzystało 868 rodzin. Z poradnictwa
psychologicznego i rodzinnego w 2018 roku skorzystało 355 rodzin, z czego 15 rodzin
skorzystało z terapii. Ze wsparcia radcy prawnego skorzystało 513 rodzin.
Osoby i rodziny będące w stanie kryzysu, m.in. doświadczające przemocy, rodziny osób
uzależnionych, ofiary przestępstw czy znajdujące się w krytycznej sytuacji spowodowanej
zdarzeniami losowymi i innymi czynnikami zewnętrznymi, mogą skorzystać z pomocy
w formie interwencji kryzysowej.
W 2018 roku z pomocy w formie interwencji kryzysowej skorzystało 31 rodzin, z czego
8 rodzin w formie schronienia w pokojach interwencyjnych.
Ponadto w ramach OPSiIK organizowane są treningi wychowawcze dla rodziców,
w trakcie których rodzice kształtują postawy oraz nabywają umiejętności wychowywania
dzieci bez stosowania przemocy, z poszanowaniem ich praw i uwzględnieniem ich potrzeb.
Ze szkoleń dla rodziców w 2017 roku skorzystało 3 rodziny, a w 2018 roku 16 rodzin
z trudnościami wychowawczymi, w tym 20 dzieci i młodzieży.
Miejski Zespół Interdyscyplinarny
Pojęcie interwencji kryzysowej w rodzinie łączy się niejednokrotnie z problemem
przemocy. Uchwałą Nr VIII/173/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2011 roku
powołano Miejski Zespół Interdyscyplinarny, działający w oparciu o zapisy ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest integrowanie
i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W 2018 roku odbyło się po 11 posiedzeń Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego,
z czego w 288 przypadkach MZI uznał za zasadne powołanie Grup Roboczych.
Celem Grupy Roboczej jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Strona 49

dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie
działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych
działań.
W 2018 roku w ramach działań interwencyjnych skierowanych do osób doznających
przemocy w rodzinie przeprowadzono 677 procedur „Niebieskiej Karty”, która obejmuje ogół
czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji,
oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy
w rodzinie.
6.5 Zespół Pracowników Socjalnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zadania z zakresu wsparcia rodziny doświadczającej przemocy realizowane są w Gminie
Miasto Rzeszów przez powołany Zarządzeniem Nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 8 września 2015 r. – Zespół Pracowników
Socjalnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Celem działania Zespołu Pracowników Socjalnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie jest kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Do zadań Zespołu Pracowników Socjalnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie należy w szczególności:
1) rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy osobom i rodzinom w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
3) realizacja procedury „Niebieska Karta” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów,
w tym w szczególności:
a) diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób/rodzin, co do których istnieje podejrzenie,
że są dotknięte przemocą w rodzinie;
b) realizacja zadań w obszarze pracy z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy
w rodzinie;
c) uruchamianie działań związanych z interwencją kryzysową;
d) udzielanie informacji o dostępie do pomocy w szczególności prawnej,
psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz wsparcia, w tym w zakresie schronienia
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
e) udzielanie informacji o instytucjach i podmiotach świadczących pomoc na rzecz osób
doświadczających przemocy w rodzinie i osób podejrzanych o stosowanie przemocy
w rodzinie;
f) organizowanie pomocy medycznej w przypadku konieczności pomocy osobie, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
g) udział członków zespołu w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grupach
roboczych;
4) realizacja pracy socjalnej w obszarze problemu przemocy z rodzinami
jej doświadczającymi;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Strona 50

5) inicjowanie społecznej aktywności w tym aktywowanie środowisk, organizacji
społecznych i charytatywnych do podejmowania działań samopomocowych i tworzenia
systemu wsparcia;
6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rzeszowa, innymi
instytucjami, środowiskiem naukowym Rzeszowa, organizacjami pozarządowymi,
środowiskiem lokalnym w zakresie inicjowania i realizacji zadań na rzecz osób
doświadczających przemocy w rodzinie;
7) udział w opracowywaniu i wdrażaniu projektów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
W 2018 roku w Zespole Pracowników Socjalnych do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie zatrudnionych było 11 pracowników socjalnych, w tym jeden pełnił
funkcję Koordynatora oraz 1 konsultant ds. przemocy w rodzinie. W 2018 r. pracownicy
socjalni opracowali 464 karty diagnozy środowiska. W ramach podejmowanych działań
profilaktycznych i interwencyjnych w sytuacji zgłoszenia zagrożenia dziecka kryzysem,
pracownicy Zespołu przeprowadzili 34 interwencje w środowisku.
Ponadto w ramach współpracy z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz
pomocy rodzinom dotkniętym przemocą odbyło się 167 spotkań z pedagogami szkół
znajdujących się na ternie Gminy Miasto Rzeszów oraz 26 spotkań z kuratorami Kuratorskiej
Służby Sądowej działającej przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, a także 1 249 posiedzeń
Grup Roboczych.
6.6 Organizacje pozarządowe
Jak wynika z danych raportu – Diagnoza III sektora w Rzeszowie, opracowanego przez
Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON z siedzibą w Rzeszowie oraz
Rzeszowskie Centrum Innowacji Społecznej z Rzeszowa, na dzień 30 września 2016 r.
wpisanych do KRS w Rzeszowie było 1 372 stowarzyszeń, a na terenie Miasta funkcjonowały
92 fundacje.
W 2018 r. wg Banku Danych Lokalnych na 1000 mieszkańców przypadało 5,51 fundacji,
stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Jak wynika z danych, wspomnianego już w niniejszym opracowaniu raportu „Europolis –
Miasta Obywatelskie” opublikowanego w maju 2018 r., liderem wśród polskich miast
pod względem aktywności obywateli jest Miasto Rzeszów. Aż 22% mieszkańców miasta
działa w jakiejś organizacji. Najwięcej rzeszowian działa w organizacjach religijnych,
związkach zawodowych oraz w organizacjach charytatywnych. Jako miasto powyżej 180 tys.
mieszkańców Rzeszów osiągnął najlepszy wynik w kraju pod względem udziału
mieszkańców w klubach, kołach i sekcjach finansowanych ze środków publicznych –
aż 2,1%.
Ważnym elementem w budowaniu lokalnego systemu wsparcia dla osób wymagających
pomocy jest współpraca miasta Rzeszowa z organizacjami pozarządowymi. W tym celu Rada
Miasta Rzeszowa przyjmuje każdego roku uchwałą Program współpracy miasta Rzeszowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W programie określane są priorytetowe obszary współpracy, w ramach których Miasto
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Rzeszów zleca organizację zadań innym podmiotom. W obszarze pomocy społecznej;
przeciwdziałanie patologiom społecznym, ubóstwu i niedożywieniu, wspieranie dzieci,
młodzieży i rodzin z grup najsłabszych społecznie, zagrożonych ubóstwem i patologiami,
wspomaganie osób zmagających się z chorobą, niepełnosprawnością, osób bezdomnych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zleca się organizację następujących zadań:
 prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne;
 prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii
i poradnictwa;
 zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn;
 prowadzenie kuchni dla najuboższych;
 prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych;
 prowadzenie reintegracji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym;
 wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz
wspieranie wolontariatu;
 wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych
wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych;
 zapewnienie dostaw żywności dla osób i rodzin najuboższych;
 prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym;
 prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
 zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami
opiekuńczymi.
W 2018 roku Miasto za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie podpisano łącznie 16 umów z podmiotami zewnętrznymi z zakresu
realizowania zadań w obszarze pomocy społecznej na rzecz dziecka i rodziny. Umowy
zostały zawarte z podmiotami prowadzącymi placówki wsparcia dziennego (11 umów) oraz
pięć umów z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, które obejmowały: Śniadanie Wielkanocne dla
ubogich, Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki i Dziecka, Spotkanie dla rodzin
wielodzietnych, Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem oraz Wieczerzę Wigilijną dla ubogich.
Placówki wsparcia dziennego
Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny
w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
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Wykres 9 Liczba dzieci i młodzieży korzystających z pomocy placówek wsparcia dziennego

Liczba dzieci i młodzieży korzystających z pomocy
placówek wsparcia dziennego

2017 r.

2018 r.

639

611

Źródło: Opracowanie własne.

W placówkach tych realizowane są programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Dzieci
mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych, pomocy
w nauce, dożywiania, wyjazdów, wyjść do kina, oraz pomocy specjalistów (m.in. pedagogów,
psychologów, logopedów).
W 2017 roku ze wsparcia placówek skorzystało 639, a w 2018 roku 611 dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Rzeszowa. Ze specjalistycznego wsparcia (np. pedagogicznego,
psychologicznego, prawnego) świetlic socjoterapeutycznych w 2017 r. skorzystało 244 dzieci,
a w 2018 r. 264 dzieci.
Ponadto w 2018 r. ze specjalistycznego poradnictwa kierowanego do rodzin z dziećmi
z terenu Miasta Rzeszowa, oferowanego przez Siemacha Spot Millenium Hall w Rzeszowie
skorzystało 150 rodzin, z kolei ze wsparcia oferowanego przez rzeszowski Oddział
Krakowskiego Instytutu Psychoterapii skorzystały 23 rodziny.

7. Odbiorcy Programu
Odbiorcami programu są:
1) Rodziny z terenu miasta Rzeszowa;
2) Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
3) Dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki;
4) Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Strona 53

8. Cele i zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata 2019 - 2021
L.P.

Kierunki działań

Wskaźniki

Cel główny: Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny poprzez rozwijanie systemu profilaktyki, wsparcia dzieci
i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z terenu Gminy Miasta Rzeszowa.
Cel szczegółowy 1.1: Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego poprzez dostarczenie usług i świadczeń rodzinom żyjącym w trudnych warunkach
materialnych.
1.

Zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych rodzin

1. Liczba rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia finansowego MOPS w Rzeszowie.

poprzez udzielenie pomocy materialnej i rzeczowej.

2. Liczba dzieci i młodzieży objętych dożywaniem w ramach programu „Posiłek w szkole
i w domu”.
3. Liczba dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia w postaci zakupów szkolnych.
4. Liczba osób korzystających z jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia dziecka.
5. Liczba rodzin biorących udział w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
6. Liczba rodzin korzystających z pomocy rzeczowej w ramach programów obejmujących pomoc
żywnościową.
7. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.
8. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie rodzicielskie.
9. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie wychowawcze (500+).
10. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry start”.
11. Liczba rodzin, którym przyznano jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy dla kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”.
12. Liczba rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe i zryczałtowany dodatek energetyczny.
13. Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
14. Liczba wydanych „Kart Dużej Rodziny”.
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15. Liczba wydanych kart „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina Zastępcza”.

2.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych

1. Liczba dzieci i młodzieży, którym przyznano stypendium szkolne.

trudną sytuacją finansową stypendiów i pomocy

2. Liczba dzieci i młodzieży, którym przyznano Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki

rzeczowej.

w nauce.
3. Liczba dzieci i młodzieży, którym przyznano Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne
osiągnięcia.
4. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa
pn. „Młody Inżynier”.
5. Liczba dzieci i młodzieży, którym przyznano zasiłki szkolne.
6. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
7. Liczba dzieci biorących udział w akcji „ Święty Mikołaj wśród dzieci”.

3.

4.

Umożliwienie uczestnictwa dzieciom i młodzieży

1. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z kolonii letnich.

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,

2. Liczba placówek wsparcia dziennego.

w zorganizowanych formach spędzania wolnego czasu.

3. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z pomocy placówek wsparcia dziennego.

Świadczenie pracy socjalnej kierowanej do rodziny,

1. Liczba rodzin objętych pracą socjalną.

grupy, środowiska lokalnego.
5.

Świadczenie specjalistycznego wsparcia w formie usług

1. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego.

i poradnictwa.

2. Liczba rodzin korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Efekty: Poprawa sytuacji materialnej rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z terenu Gminy Miasta Rzeszowa.

Cel szczegółowy 1.2: Wzmacnianie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mające na celu przywrócenie rodzicom zdolności
do pełnienia ról rodzicielskich.
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1.

Diagnoza sytuacji rodziny, środowiska rodzinnego,

1. Liczba opracowanych kart diagnozy środowiska.

przyczyn kryzysu w rodzinie oraz warunków i jakości

2. Liczba opracowanych kart rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

życia rodziny.
2.

Prowadzenie pracy środowiskowej z wykorzystaniem

1. Liczba rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

zasobów rodziny i środowiska lokalnego we współpracy

2. Liczba rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi objętych wsparciem pracownika

z przedstawicielami służb, instytucji, organizacji.

socjalnego.
3. Liczba rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi korzystających ze wsparcia asystenta
rodziny.

3.

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
rodzin będących w kryzysie.

1. Liczba asystentów świadczących usługi na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze.
2. Liczba rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi korzystających ze wsparcia asystenta
rodziny.
3. Liczba rodzin uczestniczących w warsztatach kompetencji rodzicielskich „Rodzicem być”.
4. Liczba rodzin uczestniczących w warsztatach dla rodziców w Ośrodku Poradnictwa
Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej.
5. Liczba rodzin objętych wsparciem pracownika socjalnego, które nie wyraziły zgody na pomoc
asystenta rodziny.
6. Liczba „Narad Grupy Rodzinnej”.

4.

Zapewnienie specjalistycznego wsparcia

1. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego.

(pedagogicznego, psychologicznego, prawnego) dla

2. Liczba dzieci i młodzieży korzystających ze specjalistycznego wsparcia świetlic

rodzin z dziećmi.
5.

socjoterapeutycznych.

Prowadzenie pracy z rodzicami biologicznymi

1. Liczba opracowanych planów pracy z rodzicem/ami biologicznym/i przez pracownika socjalnego.

w sytuacji umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

2. Liczba opracowanych planów pracy z rodzicem/ami biologicznym/i przez asystenta rodziny.
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6.

Budowanie oparcia społecznego rodzin przeżywających

1. Liczba wolontariuszy.

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

2. Liczba rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia wolontariuszy.

wychowawczych poprzez inicjowanie rodzin

3. Liczba kampanii społecznych na rzecz inicjowania grup wsparcia.

wspierających i wolontariuszy.
7.

Dostarczanie wiedzy i uczenie umiejętności społecznych
umożliwiających prawidłowe pełnienie funkcji rodziny

1. Liczba programów/projektów profilaktyczno-edukacyjnych adresowanych do rodziców, dzieci
i młodzieży.

poprzez realizację programów/projektów profilaktyczno-

2. Liczba rodziców biorących udział w programach/projektach.

edukacyjnych adresowanych do rodziców, dzieci

3. Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach/projektach.

i młodzieży.
8.

Promowanie działań na rzecz integracji rodzin oraz
aktywnych form spędzania wolnego czasu.

1. Liczba warsztatów/szkoleń/spotkań/imprez plenerowych związanymi z integracją rodzin
i aktywnym spędzaniem wolnego czasu.
2. Liczba rodzin korzystających z oferowanego wsparcia.

9.

Podejmowanie działań profilaktycznych

1. Liczba przeprowadzonych interwencji przez pracownika socjalnego.

i interwencyjnych w sytuacji zgłoszenia zagrożenia
dziecka kryzysem.
10.

Monitorowanie sytuacji dziecka i rodziny po

1. Liczba rodzin pozostających w monitoringu po zakończeniu pracy z asystentem rodziny.

zakończeniu pracy z asystentem rodziny.
11.

Budowanie oparcia społecznego dla kobiet w ciąży

1. Liczba rodzin, objętych wsparciem asystenta rodziny w ramach ustawy o wspieraniu kobiet

i rodzin w ramach ustawy „Za życiem”.

w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2. Liczba wystawionych przez rodziców pełnomocnictw do występowania w imieniu rodziny w celu
pozyskania możliwego wsparcia dla asystenta rodziny.
3. Liczba rodzin, z którymi opracowano indywidualny katalog potrzeb i ofert wsparcia.
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Efekty: Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze i przywrócenie im zdolności do prawidłowego wypełniania obowiązków
rodzicielskich.

Cel szczegółowy 1.3: Reintegracja społeczna rodzin oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez podejmowanie działań interdyscyplinarnych
w obszarze wsparcia dziecka i rodziny.
1.

Rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz

1. Liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego ds. kompleksowej pomocy rodzinie.

rozwiązywania problemów opiekuńczo-

2. Liczba posiedzeń zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

wychowawczych.

3. Liczba posiedzeń zespołu ds. oceny sytuacji dziecka przebywającego w placówce opiekuńczowychowawczej.
4. Liczba spotkań w ramach „Narad Grupy Rodzinnej”.
5. Liczba spotkań z pedagogami/kuratorami.

2.

Praca z rodzicem biologicznym na rzecz dziecka

1. Liczba rodzin biologicznych pozostających we współpracy z pracownikiem socjalnym.

umieszczonego w pieczy zastępczej.

2. Liczba rodzin biologicznych pozostających we współpracy z asystentem rodziny.
3. Liczba rodzin biologicznych, których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej.
4. Liczba planów pracy podpisanych z rodzicami biologicznymi dziecka umieszczonego
w pieczy zastępczej.
5. Liczba kart rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.
6. Liczba podpisanych kontraktów socjalnych z rodzicem biologicznym.
7. Liczba dzieci, które powróciły z rodziny zastępczej do rodziny biologicznej.
8. Liczba dzieci, które powróciły z placówki opiekuńczo-wychowawczej do rodziny biologicznej.
9. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
10. Liczba posiedzeń zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
11. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
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12. Liczba posiedzeń zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczowychowawczej.
3.

Praca na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta

1. Liczba posiedzeń zespołu w celu zasadności przyznania rodzinie asystenta rodziny.

rodziny.

2. Liczba spotkań w sądzie dotyczących wyznaczenia obszarów do współpracy dla rodziny.
3. Liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego ds. kompleksowej pomocy rodzinie.
4. Liczba opracowanych planów pomocy rodzinie.
5. Liczba okresowych ocen sytuacji rodziny.
6. Liczba rodzin pozostających w monitoringu po zakończeniu pracy.

Efekty: Kompleksowe wsparcie rodziny pozostającej w sytuacji kryzysowej poprzez realizację działań interdyscyplinarnych.

Cel szczegółowy 1.4: Budowanie sieci wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez
realizację wspólnych działań z lokalnym otoczeniem społecznym i obywatelskim, instytucjami publicznymi i partnerami lokalnymi.
1.

Podejmowanie współpracy z instytucjami, organizacjami
i partnerami lokalnymi zajmującymi się udzielaniem

1. Liczba podpisanych z podmiotami zewnętrznymi umów/partnerstw, itd. z zakresu realizowania
zadań w obszarze pomocy społecznej na rzecz dziecka i rodziny.

wsparcia i pomocy rodzinie.
2.

Wymiana doświadczeń między instytucjami

1. Liczba spotkań/posiedzeń/konferencji/sympozjów na rzecz rodziny.

i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
3.

Organizowanie i podejmowanie działań
profilaktycznych i edukacyjnych przez placówki
oświatowe, organizacje i partnerów lokalnych na rzecz
rodzin z dziećmi.

4.

Realizacja programów/projektów na rzecz rodzin
z dziećmi.

1. Liczba profilaktycznych i edukacyjnych szkoleń/wykładów/prelekcji z zakresu terapii uzależnień,
przemocy, itp. skierowanych do rodziców.
2. Liczba profilaktycznych i edukacyjnych szkoleń/wykładów/prelekcji z zakresu terapii uzależnień,
przemocy, itp. skierowanych do dzieci i młodzieży.
1. Liczba programów/projektów realizowanych we współpracy z instytucjami, organizacjami
i podmiotami lokalnymi.
2. Liczba rodzin z dziećmi objętych realizowanymi programami.
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Efekty: Utworzenie sieci wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Cel szczegółowy 1.5: Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji i organizacji wspierających rodzinę i dzieci.
1.

Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji

1. Liczba szkoleń/warsztatów/sympozjów/superwizji.

pracownikom działającym na rzecz pomocy dziecku

2. Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach/warsztatach/sympozjach/superwizjach.

i rodzinie.
2.

Wymiana dobrych praktyk wśród pracowników

1. Liczba konferencji/sympozjów/spotkań/wykładów/imprez plenerowych.

działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
Efekty: Zwiększenie kwalifikacji i kompetencji pracowników instytucji i organizacji wspierających rodzinę i dzieci.
Podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny z terenu Miasta Rzeszowa.

Cel szczegółowy 1.6: Podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy mieszkańców Gminy Miasta Rzeszowa
z zakresu systemu wspierania rodziny i roli rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego.
1.

2.

Upowszechniane informacji o instytucjach,

1. Liczba działań informacyjno-edukacyjnych.

organizacjach świadczących pomoc na rzecz dziecka

2. Liczba kampanii społecznych.

i rodziny.

3. Liczba konferencji/sympozjów/spotkań/wykładów/imprez plenerowych.

Opracowanie i propagowanie materiałów informacyjno-

1. Liczba opracowanych materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, publikacje).

edukacyjnych skierowanych do rodzin z dziećmi.
Efekty: Podniesienie świadomości oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców miasta na temat oferowanych form wsparcia dla rodzin przeżywających trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Promowanie pozytywnego obrazu rodziny w środowisku lokalnym.
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Realizatorzy Programu:

-II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach rodzinnych i nieletnich

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

-Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

-Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa

-Komenda Miejska Policji

-Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2

-Placówki Oświatowe Miasta Rzeszowa

-Organizacje pozarządowe

-Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień
Źródła finansowania Programu:
-Budżet Miasta Rzeszowa.
-Środki Unii Europejskiej.
-Środki pozyskiwane przez partnerów z innych źródeł.
-Administracja rządowa.
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9. Monitoring i ewaluacja realizacji Programu
Zakłada się, że Program będzie podlegał systematycznemu monitoringowi. W ramach
prowadzonego monitoringu Programu weryfikowana będzie zgodność realizowanych działań
programu z założeniami w nim zawartymi. Głównym realizatorem monitoringu będzie
Koordynator Programu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Materiał
uzyskany w wyniku monitoringu będzie poddany analizie, posłuży do wyciągnięcia
wniosków i dokonania ewaluacji Programu.
Narzędziem służącym do monitoringu i ewaluacji Programu będzie ankieta ewaluacyjna
zawierająca pytania odnośnie stopnia realizacji zadań oraz wskaźników, skierowana
do podmiotów realizujących Program. Ponadto zadaniem Koordynatora będzie
monitorowanie, m.in. aktów prawnych i zgodności Programu z ich treścią oraz potrzeb
rozpoznawanych i ustalanych przez podmioty działające na rzecz rodziny.
W ramach opracowanego „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta
Rzeszowa na lata 2019 – 2021” przyjęto definicję ewaluacji Polskiego Towarzystwa
Ewaluacyjnego, gdzie „ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu
lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem stosowności,
skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych w ramach ich działań.
Powinna dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji o obiekcie badania wspierając w ten
sposób proces decyzyjny oraz (…) współdziałanie wszystkich partnerów zaangażowanych
w realizację programu".
Ewaluacja programu opierać się będzie na następujących kryteriach ewaluacyjnych:
• Kryterium trafności – pozwoli ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele projektu
odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym programem i realnym
potrzebom odbiorców;
• Kryterium skuteczności – pozwoli ocenić, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele
programu zdefiniowane na etapie planowania;
• Kryterium trwałości efektów – pozwoli ocenić, czy rezultaty osiągnięte w ramach
programu mogą trwać po jego zakończeniu, a także czy możliwe jest długotrwałe
utrzymanie się wpływu programu na prawidłowe funkcjonowanie rodzin z terenu Miasta
Rzeszowa.
Produktem ewaluacji i monitoringu będzie sporządzany do 31 marca każdego
następującego po sobie roku przez Koordynatora Programu we współpracy z partnerami
Programu Raport z ewaluacji, opracowany na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
W raporcie poza analizą założonych do osiągnięcia celów, stopniem realizacji wskaźników,
znajdą się ewentualne uwagi odnośnie rozszerzenia zadań i kierunków działań na rzecz
rodziny w przyszłości.
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