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1. Wprowadzenie 

 

Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej opracowany został 

na potrzeby pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy 

społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.  

Założeniem rodzinnego programu aktywizacji było stworzenie skoordynowanego systemu 

współpracy instytucjonalnej skoncentrowanego na wypracowaniu oraz przetestowaniu nowych metod 

pomocy rodzinom wieloproblemowym pozostającym pod opieką pomocy społecznej.  

W przygotowaniu i realizacji rodzinnego programu aktywizacji, istotne było przeformułowanie 

istniejącego sposobu pracy z rodzinami. Odejście od tradycyjnego modelu opartego na deficytach, 

gdzie głównym celem specjalistów na początku jest diagnoza obejmująca głównie problemy rodziny, 

określająca to, co nie funkcjonuje w rodzinie w sposób prawidłowy. Zastosowanie natomiast sposobu 

pracy, opartego na diagnozie pokazującej zasoby rodziny, poszczególnych jej osób, a także rodziny 

dalszej oraz społeczności lokalnej. Takie postępowanie prowadzone było na każdym poziomie 

podejmowanych działań zmierzających do usamodzielnienia rodziny. 

Prace z rodziną, prowadzone były w oparciu o koncepcję empowerment, wykorzystywaną  

na każdym etapie tworzenia programu w dwóch podstawowych wymiarach. Pierwszy wymiar polegał 

na włączaniu rodzin w procesy decyzyjne na każdym etapie konstruowania rodzinnego programu  

i jego realizacji, drugi natomiast na konstruowaniu programu i planu pomocy tak, by każdy moment 

pracy z rodziną był okazją do praktykowania samodzielnego podejmowania przez nią decyzji, brania 

odpowiedzialności za te decyzje i w efekcie osiągania wyższego poziomu samodzielności. 

Zaproponowane w rodzinnym programie aktywizacji działania oparte zostały  

na nowatorskich rozwiązaniach ekspertów zawartych w modelach pracy z rodzinami wielodzietnymi 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia (w tym długotrwałego) i ubóstwa, 

przygotowanych na potrzeby realizacji pilotażu oraz wypracowane przez dwa zespoły Powiatowy 

Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW)  i Mobilną Grupę Interdyscyplinarną (MGI)  rozwiązania. 

PZKW i MGI składały się przede wszystkim z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji 

społecznej oraz instytucji rynku pracy.  Zespół MGI zaangażowany we wdrażanie nowych metod 

pracy poprzez bezpośrednią pomoc rodzinom uczestniczącym w pilotażu oraz działanie PZKW 

czuwającego nad wykorzystaniem istniejących zasobów, realizacją i zasadnością podejmowanych 

rozwiązań wywierał zasadniczy wpływ na ostateczny kształt rodzinnego programu aktywizacji,  

a w efekcie wypracowanie systemu współpracy w zakresie pomocy rodzinom wieloproblemowym.  
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1.1 Opis sposobu wypracowania rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy  

i integracji społecznej 

Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, jako ogólny, 

wzorcowy model pracy z rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym z tytułu 

bezrobocia (w tym długotrwałego) i ubóstwa, stanowił narzędzie zawierające w swej treści współpracę 

instytucji działających w obszarze pomocy rodzinie jak i zaangażowanie samej rodziny w procesy 

służące jej usamodzielnieniu. Określał etapy pracy zespołów, włączania rodziny w procesy decyzyjne 

oraz strukturę realizacji poszczególnych działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i integracji 

społecznej rodziny.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, jako Lider pilotażowej części projektu 

„Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” 

zaprosił do współpracy instytucje obligatoryjnie wymagane przez instytucję zarządzającą 

(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) i instytucję wdrażającą (Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich). Wybór tych jednostek wynikał z przebiegu dotychczasowej współpracy jednostek oraz 

planowanego terenu rekrutacji rodzin: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. Przedstawiciele w/w 

instytucji poprzez podpisanie listów intencyjnych wrazili zgodę na przystąpienie do pilotażu. 

Dodatkowo Lider zaprosił do udziału w pilotażu: Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach, Stowarzyszenie 

Nadzieja Rodzinie, Fundację „Przystanek dziecko”, Komendę Miejską Policji w Kielcach, Kuratorium 

Oświaty w Kielcach, Urząd Gminy Masłów. Wybierając kolejnych partnerów położono nacisk  

na różnorodność jednostek oraz zakres i jakość oferowanych usług. Osoby reprezentujące wybrane 

instytucje utworzyły PZKW.   

Członkowie MGI zostali natomiast wybrani przez PZKW w odpowiedzi na potrzeby rodzin 

wieloproblemowych z powiatu kieleckiego. W jej skład wchodzili pracownicy socjalni z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Bielinach i Masłowie, pracownicy: Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach (PCPR), Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach (CIK), Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. MGI 

tworzyła szeroki wachlarz wsparcia specjalistycznego dla rodzin objętych pilotażem (m.in. 

pracownicy socjalni, specjalista pracy z rodziną, pedagog, doradca zawodowego i inne osoby 

wspierające). 

Na pierwszym spotkaniu obu grup ustalono zasady współpracy między PZKW i MGI, 

określono obszar i sposób rekrutacji rodzin do pilotażu oraz przygotowano zakres i plan działań  

w zakresie opracowania rodzinnego programu aktywizacji. 
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Rekrutację 10 rodzin przeprowadziły GOPS - y w gminie Masłów oraz Bieliny  

(po pięć rodzin z każdej). Rekrutacja przeprowadzona została w sposób zapewniający równy dostęp 

wszystkim rodzinom spełniającym łącznie następujące warunki: 

1. Wielodzietność – 3 i więcej dzieci.  

W skład rodziny mogły wchodzić dzieci w wieku do 26 roku życia pod warunkiem 

kontynuowania przez nie nauki.  

2. Bezrobocie – przynajmniej jednego z rodziców będących w wieku aktywności zawodowej 

(również długotrwale bezrobotnych);  

3. Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej. 

Plan działań w zakresie opracowania rodzinnego programu aktywizacji przedstawiał się 

następująco: 

1. Przygotowanie diagnozy rodzin wielodzietnych z terenu powiatu  

z wyszczególnieniem gmin, w których zamieszkują zrekrutowane do pilotażu rodziny, 

2. Opracowanie narzędzi do diagnozy rodzin zrekrutowanych do pilotażu (ankiety, wywiad 

fokusowy, analiza SWOT), 

3. Ustalenie terminów i miejsca spotkań z rodzinami. 

4. Organizacja pierwszego spotkania informacyjnego w gminach Masłów i Bieliny  

z rodzinami rekrutowanymi do projektu oraz zaproszonymi przez nie osobami. Podczas 

spotkania przedstawiane zostały założenia oraz etapy realizacji pilotażu. Nastąpiła prezentacja 

składu dwóch zespołów PZKW i MGI. Członkowie zespołów przedstawili zakres swoich 

kompetencji oraz usług świadczonych na rzecz rodzin przez reprezentowane instytucje). 

Spośród członków MGI dokonano wyboru opiekunów rodzin. 

5. Przeprowadzenie diagnozy rodziny i zebranie wszystkich informacji o funkcjonowaniu 

rodziny w obszarze socjalnym, zawodowym, zdrowotnym społeczno – integracyjnym, 

psychopedagogicznym, ocena możliwości wybranej rodziny – mocne strony, trudności 

wybranej rodziny – słabe: bezpośrednio od rodziny, od dalszej rodziny i znajomych,  

od instytucji.  

6. Podczas spotkań PZKW i MGI wypracowano standardy pracy z rodzinami oraz przygotowano 

katalog usług, uwzględniający: zasoby instytucjonalne, potrzeby i problemy rodzin 

wieloproblemowych. 

7. Zawarto kontrakty pracy z rodziną. 

Po zrealizowaniu wyżej przedstawionego planu członkowie MGI opracowali rodzinny program 

aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, a założone w nim cele i działania zostały 

zaprezentowane na spotkaniu MGI z PZKW.  PZKW ocenił realia realizacji rodzinnego programu 

aktywizacji w odniesieniu do rynku pracy i rozwoju społecznego, przedyskutował koszty  

i po naniesieniu poprawek zaakceptował. 
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Aktualizację RPA przeprowadzono jednorazowo na zakończenie pilotażu.  

Każdy z członków MGI odpowiedzialny był za konkretny obszar tematyczny dostosowany  

do zadań przez nich wykonywanych. Opracowanie aktualizacji Programu opierało się m.in.  

na protokołach ze spotkań MGI oraz MGI i PZKW. Uczestnictwo i stały kontakt członków obu grup 

pozwoliło na szybki i sprawny przepływ informacji. 

 

1.2 Określenie roli Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI), Powiatowego Zespołu 

 Koordynującego Współpracę (PZKW) i rodziny w opracowaniu i wdrażaniu 

rodzinnego programu. 

 

Opracowanie i wdrażanie rodzinnego programu aktywizacji, pomocy i integracji społecznej 

opierało się na współpracy: 

1. Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW). 

2. Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI). 

3. Rodziny. 

PZKW oceniało jakość i celowość rodzinnego programu aktywizacji, pomocy  

i integracji społecznej, odpowiadało za zgodność jego założeń z tendencjami rynkowymi  

i transparenty dobór właściwych instytucji, służb realizujących w nim zadania. Wspomagało MGI  

w pracy z rodzinami poprzez włączenie się w bezpośrednie działania związane z pracą  

z rodziną – zwłaszcza, jeśli dane zadanie leżało w kompetencji instytucji, które reprezentowały osoby 

z PZKW. Poprzez stałe monitorowanie, dbali o utrzymanie kierunku pracy, progresu zadań  

i właściwego wykorzystania budżetu rodzin.  

Osoby powołane do MGI odpowiadały za opracowanie rodzinnego programu aktywizacji, 

pomocy i integracji społecznej stanowiącego model pracy z rodzinami wieloproblemowymi. Ważnym 

zadaniem MGI było przygotowanie przy współpracy z PZKW karty aktywności, usług  

i usługodawców powiatu i gmin, pomocnej przy włączaniu rodziny w życie społeczne i zawodowe. 

Przygotowywali kierunki i koszty organizowanej pomocy oraz harmonogramy pracy z rodzinami. 

MGI wpierało rodzinę na każdym etapie wdrażania programu organizując pomoc zgodnie  

z przyjętymi w programie kierunkami działań.  W razie potrzeby przy uwzględnieniu zmian, 

modyfikowano rodzinny program, dostosowując go do zaistniałych potrzeb rodziny. 

Z pośród jej członków wybrany został opiekun rodziny, odpowiedzialny za przepływ 

informacji pomiędzy rodziną a pozostałymi członkami MGI. Pełnił on funkcję łącznika 

międzyinstytucjonalnego. Stał się poniekąd częścią systemu rodzinnego i jedynym, stałym  

oraz niezmiennym elementem zespołu rodzinnego. Ponosił wspólnie z nią odpowiedzialność  

za ostateczne efekty pracy rodziny. Prowadził dokumentację rodziny, dbał o cotygodniowy przepływ 
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informacji pomiędzy rodziną a zespołem rodzinnym, organizację spotkań i inspirował członków 

rodziny do korzystania z możliwości wsparcia oraz sporządzał miesięczne sprawozdania z oceny 

realizacji działań przewidzianych w kontrakcie pracy z rodziną.  

Część osób z grupy MGI zostało zaproszonych przez rodzinę i opiekuna rodziny  

do stworzenia kontraktu pracy z rodziną. Pozostali uczestniczyli w różnych działaniach świadcząc 

usługi, wsparcie indywidualne bądź grupowe na wniosek zespołu rodzinnego.  

Po zaakceptowaniu przez PZKW realizowali zawarte w nim cele i organizowali  działania  

z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji w środowisku.  

 Rodzina była angażowana w opracowanie rodzinnego programu aktywizacji  

i uczestniczyła w jego wdrażaniu przez cały okres realizacji pilotażu. Kompletowała wspólnie  

z opiekunem, własny niezbędny najpierw do opracowania diagnozy i rodzinnego programu 

aktywizacji, a potem do jego realizacji zespół rodzinny. Wraz z wybranym przez siebie zespołem 

rodzinnym odpowiadała za przygotowanie diagnozy i programu aktywizacji społecznej i zawodowej 

dla siebie. 

Wdrażanie rodzinnego programu aktywizacji rozpoczęło się po akceptacji  

przez PZKW. Przebiegało w oparciu o kontrakty pracy z rodziną, harmonogram działań, zgodnie  

z etapami aktywizacji społecznej i zawodowej rodziny. Kontrakty pracy z rodziną określały wzajemne 

zobowiązania stron w zakresie realizacji działań. Były wielostronne, podpisane przez wszystkich 

pełnoletnich członków rodziny oraz jej opiekuna. Zawierały  konkretne, przypisane do celów zadania 

aktywizacyjne wraz z określeniem terminów, osób i instytucji zaangażowanych w ich realizację. 

Część zadań aktywizacyjnych była obligatoryjna dla rodzin (m.in. spotkania z MGI, zespołem 

rodzinnym i PZKW oraz udział w organizacji i prowadzeniu Centrum dla Rodzin), pozostałe były 

wyborem służącym członkom rodziny (m.in. kursy/szkolenia, adaptacja pomieszczeń, wyjazdy 

rodzinne, wizyty studyjne, zajęcia edukacyjne i rozwijające zainteresowania) zgodnie z przyjętymi 

celami rodzinnego programu aktywizacji, zdiagnozowanym potencjałem i potrzebami rodziny, 

pragnieniami i aspiracjami zawodowymi.  

Podczas comiesięcznych spotkań MGI z PZKW prezentowane były efekty i trudności  

we wdrażaniu działań zawartych w kontraktach pracy z rodziną, sugerowane korekty  

i ewentualne zmiany.  Na etapie opracowywania, RPA stanowił podstawę do stworzenia Kontraktu 

Pracy z Rodziną zaś na etapie wdrażania sytuacja była odwrotna. Dzięki bieżącemu aktualizowaniu 

Kontraktów członkowie MGI mogli wprowadzić wszystkie zmiany do RPA. PZKW przeprowadzało 

również rozmowy/spotkania z MGI w celu uzyskania informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach  

na najbliższy miesiąc. Systematycznie śledzone były efekty i trudności w realizacji programu  

i kontraktów pracy z rodziną co dawało obiektywne podstawy do wprowadzania zmian w rodzinach 

(np. nowych wydarzeń czy usług) i korekt ogólnych. Jednocześnie było źródłem informacji dla całego 
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testowanego modelu. Zebrane informacje zostały wykorzystane podczas opracowania raportu  

z ewaluacji. 

Praca z rodziną zakończyła się opracowaniem raportu z osiągniętych rezultatów. Raport 

ewaluacyjny tworzony był przez wszystkich członków MGI i PZKW, w tym przedstawicieli instytucji 

zaproszonych do współpracy w trakcie realizacji pilotażu oraz rodzin w nim uczestniczących.  

W czasie tworzenia raportu (oceny) brane były pod uwagę nieoczekiwane rezultaty, które pojawiły się 

w czasie realizacji pilotażu. Pozwoliły one ocenić przyczyny powodzenia i niepowodzenia 

poszczególnych działań oraz czynniki,  które przyczyniły się do sukcesu lub porażki. 

 

1.3 Przesłanki wyboru instytucji tworzących MGI. 

 

 Specyficzne pole pracy z rodziną wieloproblemową wymagało od zespołu posiadania  

wiedzy o: rodzinie, problemach związanych z pełnieniem roli rodzicielskiej, postawach rodzicielskich, 

wychowaniu, socjalizacji i funkcjonowaniu systemu rodzinnego, metodach i etyce pomagania, wiedzę 

z zakresu socjologii rodziny, socjologii wychowania, pedagogiki rodziny, pedagogiki społecznej, 

psychologii społecznej, czy pracy socjalnej.  

Wybór instytucji tworzących MGI opierał się przede wszystkim na doborze specjalistów 

niezbędnych w zakresie organizowania wsparcia odpowiedniego ze względu na potrzeby rodzin 

objętych pilotażem i stanowił zasób instytucjonalny powiatu w sprawach opieki społecznej i rynku 

pracy.  

Do składu MGI wybrano specjalistów oraz osoby mające doświadczenie i wiedzę  

w zakresie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej  

(Tabela 1) związanej: z bezrobociem, uzależnieniami, ubóstwem, bezradnością w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, problemami z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Osoby 

powołane do MGI poza pełnieniem roli opiekuna rodziny włączały się w pracę z rodzinami poprzez 

porady, indywidualne konsultacje, wskazówki, co można zrobić w danej sytuacji. Pomagali  

w diagnozowaniu problemów jakie są w rodzinie oraz służyli pomocą w ich rozwiązywaniu  

w zakresie odpowiadającym ich kwalifikacjom lub nawiązywali kontakt z odpowiednimi placówkami, 

działającymi w zakresie rozwiązywania danego problemu. 

W skład MGI wchodzili m.in. pracownicy socjalny, doradca zawodowy, pedagog, terapeuta 

rodzin. Dzięki różnorodności wykonywanych zawodów przez poszczególnych członków grupy, praca 

miała charakter komplementarny. Podczas spotkań członkowie pomagali sobie nawzajem  

w dziedzinach, w których są specjalistami.  
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Podczas realizacji pilotażu nastąpiła zmianie  w składzie MGI. W Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bielinach rozpoczęto 

realizacji projektów systemowym. W związku z powyższym pracownicy obu jednostek pracujący przy 

realizacji pilotażu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji 

rynku pracy – pilotaż” zostali oddelegowani do projektu systemowego. 
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Tabela 1. Osoby wchodzące skład Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej powiatu kieleckiego. 

Lp. Instytucja Specjalność/Stanowisko Doświadczenie/zakres realizowanego wsparcia 

1 Powiatowy Urząd 

Pracy 

 w Kielcach 

Doradca zawodowy 

 

1. Realizacja wsparcia w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego (zarówno porada jak  

i informacja). 

2. Organizacja porady oraz informacji zawodowej w formie indywidualnej i grupowej. 

3. Opracowanie i realizacja indywidualnych planów działania. 

4. Stosowanie metod poradnictwa zawodowego, co do których doradca został przeszkolony i posiada 

odpowiednie uprawnienia. 

5. Analiza sytuacji osoby pod względem określania predyspozycji zawodowych oraz możliwości 

przedstawienia form pomocy w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. 

2 Centrum Interwencji 

Kryzysowej 

Kierownik CIK 

 Pedagog 

 

1. Organizacja bezpłatnego wsparcia psychologicznego (osoby dorosłe, dzieci, rodziny), prawnego 

(adwokat, radca prawny, prokurator), socjalnego, medycznego (lekarz psychiatra) dla osób z terenu 

Kielc i powiatu (w ramach współpracy z PCPR). 

2. Udzielanie schronienia w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dla matek z dziećmi. 

3. Doświadczanie w realizacji zadań na rzecz klienta z odpowiednimi instytucjami pomocowymi 

(Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień  

w Kielcach, Ośrodek Leczenia Uzależnień dla młodzieży San Damiano w Chęcinach, Prokuratura, 

Sądy, Szkoły, OPS na terenie powiatu). 

4. Doświadczenie w realizacji projektów i zadań zlecanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w  tym 

prowadzenie ośrodka dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

5. Wstępna diagnoza osób (dotycząca problemów związanych z przemocą, uzależnieniem, chorobą 

psychiczną zarówno wobec osób dorosłych i dzieci itp.). 

6. Rewalidacja dzieci z klas I- III w tym niepełnosprawnym mającym trudności w nauce. 
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7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla osób znajdujących się w szeroko pojętym kryzysie. 

8. Prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych dla osób uwikłanych w przemoc (ofiary, 

sprawcy). 

9. Doświadczenie we współorganizowaniu wyjazdów/kolonii dla dzieci z rodzin wielodzietnych  

i zagrożonych wykluczeniem. 

3 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Masłowie 

Pracownik socjalny 

 

 

 

 

 

 

1. Realizacja wsparcia w zakresie realizacji zadań: 

- pracy socjalnej 

- pomocy społecznej,   

- współpraca z instytucjami pomocowymi. 

2. Doświadczenie w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

w ramach projektów systemowych.  

Pracownik socjalny 1. Realizacja wsparcia w zakresie realizacji zadań: 

-pracy socjalnej 

-pomocy społecznej,  

-współpraca z instytucjami pomocowymi. 

2. Doświadczenie w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

w ramach projektów systemowych. 
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4 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Bielinach 

Pracownik socjalny 

 

 

 

 

 

1. Realizacja wsparcia w zakresie realizacji zadań: 

-pracy socjalnej 

-pomocy społecznej,  

-współpraca z instytucjami pomocowymi. 

2.     Doświadczenie w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w ramach projektów systemowych. 

Pracownik socjalny 1. Realizacja wsparcia w zakresie realizacji zadań: 

-pracy socjalnej 

- pomocy społecznej,  

-świadczeń rodzinnych,  

-funduszu alimentacyjnego, 

2. Doświadczenie w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

w ramach projektów systemowych. 

5 Poradnia 

Pedagogiczna – 

Psychologiczna w 

Piekoszowie 

Pedagog 

Terapeuta rodzinny 

 

1. Prowadzenie diagnozy, określanie przyczyn trudności edukacyjnych, emocjonalnych  

i wychowawczych dzieci i młodzieży. 

2. Udzielanie konsultacji, porad dla uczniów i rodziców w związku z ich niepowodzeniami szkolnymi  

i trudnościami emocjonalno-wychowawczymi. 

3. Prowadzenie diagnozy, udzielnie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem lub Zespołem Aspergera. 

4. Prowadzenie diagnozy, udzielnie porad w sprawie gotowości szkolnej dzieci. 

5. Prowadzenie konsultacji rodzinnych i terapii rodzin. 

6. Prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży dotyczące umiejętności interpersonalnych,  
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(w tym: radzenie sobie z trudnymi emocjami, współdziałanie w grupie, rozwiązywanie problemów  

i konfliktów, z zakresu asertywności, komunikacji itp.), zajęcia profilaktyczne, promujące zdrowy 

styl życia. 

7. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców poszerzające umiejętności wychowawcze. 

8. Interwencje w sytuacjach kryzysowych. 

6 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 w Kielcach 

Konsultant ds. współpracy 

z rodziną 

1. Informowanie o usługach i formach pomocy udzielanych przez inne instytucje i podmioty dla osób 

niepełnosprawnych. 

2. Doświadczenie w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(osób niepełnosprawnych) w ramach projektu systemowego.  

Aspirant Pracy Socjalnej 1. Doświadczenie w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(osób niepełnosprawnych, osób usamodzielnianych, rodzin doświadczających przemocy) w ramach 

projektu systemowego. 
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1.4 Związki pomiędzy MGI i PZKW. 

 

Zespoły: PZKW i MGI to dwie grupy współpracujące ze sobą w zakresie wypracowania 

dwóch dokumentów: Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy oraz Rodzinnego 

Programu Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej. Powołane zostały w odpowiedzi 

na cel główny pilotażu, tj. wypracowanie skoordynowanego systemu współpracy instytucji pomocy  

i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy zapewniającego nową jakość i efektywność 

wsparcia wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania 

w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, 

a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.  

O ile PZKW był zespołem o charakterze koncepcyjno-organizacyjnym, o tyle Mobilna Grupa 

Interdyscyplinarna to zespół bezpośredniego oddziaływania na rodzinę. Kluczową rolą PZKW było 

inicjowanie optymalnych warunków współpracy zarówno wśród instytucji uczestniczących w pilotażu 

oraz innych partnerów lokalnych działających w obszarze wsparcia dla wytypowanych rodzin. 

Ponadto Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę zgodnie z założeniami filtrował decyzje MGI, 

służył wsparciem i doświadczeniem oraz włączał się w bezpośrednie działania związane z pracą  

z rodzinami – zwłaszcza, jeśli dane zadanie leżało w kompetencji instytucji, które reprezentują osoby 

z PZKW.  

Zaangażowanie obu zespołów w pracę z rodzinami wielodzietnymi i wieloproblemowymi 

pozwoliło na zdiagnozowanie występujących potrzeb i problemów oraz szukanie konstruktywnych 

sposobów ich zaspokojenia i rozwiązywania. Stworzyło to szansę na podejmowanie działań w miarę 

możliwości skutecznych, kompleksowych i optymalnych.  Ważnym elementem współpracy obu 

zespołów był monitoring realizacji celów i osiąganych rezultatów oraz stopnia wypracowania 

kontraktów pracy z rodziną. Zaangażowanie PZKW i MGI w pomoc rodzinom na poziomie 

pojawiających się problemów, umożliwiło wspólne znalezienie rozwiązań i osiągnięcie zamierzonych 

celów i rezultatów. 

W początkowym etapie pilotażu związki między MGI i PZKW były formalne i oparte głównie 

na wymianie informacji na temat kompetencji poszczególnych członków obu zespołów oraz form 

wsparcia i pomocy rodzinom jakie mogą udzielić lub udzielają oni sami lub instytucje, które 

reprezentują. W momencie kiedy pojawiły się pierwsze działania pilotażu wymagające ściślejszej 

współpracy obu zespołów (związane m.in. z rekrutacją rodzin, a następnie koniecznością dokonania 

rzetelnej diagnozy potrzeb i problemów wytypowanych już rodzin), wówczas podjęto decyzję  

o tworzeniu zespołów zadaniowych, w skład których wchodziło zarówno kilku członków MGI, jak  

i PZKW, posiadających odpowiednie predyspozycje i zasoby do wykonania konkretnych zadań. 

Dzięki temu kontakty między członkami MGI i PZKW stawały się coraz bardziej partnerskie, a przez 

to także współpraca osiągała lepsze efekty. Na jednym ze wspólnych spotkań obu zespołów powstała 
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również inicjatywa, aby członkowie MGI i PZKW wymienili się ze sobą bezpośrednimi numerami 

telefonów.  

W efekcie tego, kontakty między osobami z obu zespołów stały się częstsze i mniej formalne, 

a ponadto zaczęły służyć nie tylko wymianie istotnych informacji, ale również szukaniu wspólnie 

rozwiązań konkretnych problemów, życzliwym udzielaniu sobie nawzajem pomocy – związanej 

zarówno z pracą z rodzinami biorącymi udział w pilotażu, ale także w sprawach dotyczących innych 

klientów instytucji, którą osoby te reprezentują. W ten sposób tymczasowa współpraca obu zespołów 

w ramach pilotażu stworzyła możliwość stałej współpracy na przyszłość.  

 

2. Diagnoza stanu zastanego. 

Polityką społeczną w gminach zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Na terenie powiatu 

kieleckiego funkcjonuje 19 ośrodków pomocy społecznej, w tym 4 ośrodki miejsko-gminne  

(w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Daleszycach) i 15 gminnych ośrodków pomocy społecznej  

(w Bielinach, Górnie, Łagowie, Łopusznie, Masłowie, Miedzianej Górze, Mniowie, Morawicy, Nowej 

Słupi, Piekoszowie, Pierzchnicy, Rakowie, Sitkówce-Nowinach, Strawczynie i Zagnańsku).  

W roku 2012 ośrodki pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu kieleckiego 

udzieliły wsparcia w formie pomocy środowiskowej dla 8.552 rodzin, w których zamieszkuje 26.872 

osoby, a tym samym z tej formy pomocy skorzystało 13 % mieszkańców powiatu kieleckiego.  

W roku 2013 ze świadczeń z pomocy społecznej skorzystało 9.240 rodzin, w których zamieszkuje 

28.922 osoby, czyli ok.14% mieszkańców powiatu. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od kilku lat  

i jest wynikiem m.in. wzrastającego poziomu bezrobocia. To zjawisko jest główną przyczyną 

udzielania świadczeń, wskazywaną przez ośrodki pomocy społecznej. W roku 2013 na 15.420 osób, 

którym udzielono pomocy 1.750 stanowiły osoby bezrobotne (ponad 11%). Kolejną przyczyną 

udzielenia świadczeń z pomocy społecznej jest długotrwała choroba – 420 osób, a następnie 263 

osoby otrzymały pomoc z powodu niepełnosprawności. Z niepieniężnych form pomocy udzielono 

schronienia 60 osobom oraz przyznano świadczenie w formie posiłku dla 6.817 osób, z czego aż 98% 

stanowiły dzieci. 

Problem ubóstwa oraz sposoby jego ograniczania zaliczyć można do ważniejszych kwestii 

polityki społecznej. W Polsce działania zapobiegające ubóstwu oraz minimalizacja tego zjawiska 

należą głównie do zadań organizacji i instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. 

Ubóstwo – to pojęcie ekonomiczne i socjologiczne, opisujące stały brak dostatecznych środków 

materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie pożywienia, schronienia, 

ubrania, transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych. Ubóstwo stanowi 

zagrożenie dla realizacji celów lub zadań życiowych.  

Wyróżnia się kilka kategorii i pojęć związanych z ubóstwem: 
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Ubóstwo socjalne (minimum socjalne) – stan ostrzegający przed ubóstwem, wyznacza granice 

niedostatku. Jego wartość obliczana jest przez Instytut Praw i Spraw Socjalnych. Minimum to określa 

poziom dochodów, jaki pozwala ludziom prawidłowo uczestniczyć w życiu społeczeństwa  

(w integracji z nim) i nie wpaść w ubóstwo. 

Minimum egzystencji - dolne kryterium ubóstwa wyznaczające granicę poniżej której 

prawdopodobne jest biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka, 

poprzez brak pożywienia, ubrania, mieszkania. 

Ubóstwo ustawowe (ustawowa granica ubóstwa) -  kwota, która zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej uprawnia do ubiegania się o świadczenia w ramach tej ustawy. 

Relatywna granica ubóstwa – kwota równa 50% średnich miesięcznych wydatków ogółu 

gospodarstw domowych w Polsce w stosunku do osiąganych dochodów. 

Powiat kielecki, pomimo pozytywnej sytuacji demograficznej oraz prognoz na kolejne lata, 

znajduje się w obszarze najbardziej zagrożonym ubóstwem. Według danych GUS województwo 

świętokrzyskie znajduje się w grupie województw o najwyższych wskaźnikach zagrożenia ubóstwem 

relatywnym, ustawowym i skrajnym (razem z województwem warmińsko-mazurskim i podlaskim). 

Niepokojące wskaźniki dla całego województwa mogą przekładać się również na wzrost poziomu 

ubóstwa w powiecie kieleckim. Świadczą o tym również dane o osobach korzystających ze świadczeń 

ośrodków pomocy społecznej, z których wynika, że od kilku lat zaznacza się tendencja wzrostowa 

dotycząca osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Najbardziej zagrożonymi ubóstwem 

grupami społecznymi są rodziny wielodzietne i osoby bezrobotne, głównie ze względu  

na dysponowanie niskimi dochodami, a tym samym będące w grupie osób najczęściej korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej. Wskaźnik deprywacji lokalnej, czyli iloraz liczby osób w rodzinach 

otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej przypadającej na każde 1000 mieszkańców.  

W powiecie kieleckim w roku 2012 wynosił 150,48 i był prawie dwa razy wyższy niż w mieście 

Kielce. Wśród gmin powiatu kieleckiego najwyższy wskaźnik deprywacji występuje w gminach 

Chmielnik, Raków, Bieliny, Pierzchnica, a najniższy w gminach Miedziana Góra, Masłów i Zagnańsk. 

Rodziny wielodzietne stanowią grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym.  

W 2012 r. poniżej minimum egzystencji żyła niemal co dziesiąta osoba w gospodarstwach małżeństw 

z 3 dzieci oraz około 27% osób w gospodarstwach małżeństw z 4 i większą liczbą dzieci. Osoby 

tworzące rodziny niepełne były we względnie lepszej sytuacji. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem 

skrajnym dla rodzin niepełnych wyniósł ok. 8%. Sytuacja rodzin niepełnych jest zróżnicowana  

i w przypadku samotnych rodziców z większą liczbą dzieci poziom zagrożenia ubóstwem jest wyższy. 

W powiecie kieleckim indeks rodzin wielodzietnych w roku 2012 stanowił 23,4% ogółu wszystkich 

rodzin korzystających z świadczeń pomocy społecznej i był niższy od średniej wojewódzkiej, która 

kształtowała się na poziomie 26,7%. Podobnie kształtuje się wskaźnik rodzin niepełnych, który 

wynosił w roku 2012 dla powiatu kieleckiego 10,1% ogółu osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej i również był niższy od średniej województwa, która wynosiła 12,5%. 
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Obecność osoby niepełnosprawnej w gospodarstwie domowym również znacznie zwiększa 

ryzyko zagrożenia ubóstwem. Stopa ubóstwa skrajnego wśród osób w gospodarstwach domowych  

z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną wyniosła ok. 10%. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się 

rodziny, w których obecne było przynajmniej jedno niepełnosprawne dziecko do lat 16. W tej grupie 

wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym wyniósł w 2012 roku ok. 12%. Dla porównania, odsetek 

osób zagrożonych ubóstwem w gospodarstwach domowych bez osób niepełnosprawnych kształtował 

się w omawianym okresie na poziomie 6%. 

Czynnikiem decydującym o statusie społecznym, w tym o sytuacji materialnej osoby  

i jej rodziny, jest przede wszystkim  miejsce zajmowane na rynku pracy. Ubóstwem zagrożone są 

przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny osób bezrobotnych. W 2012 r. wśród gospodarstw 

domowych, w skład których wchodziła przynajmniej jedna osoba bezrobotna stopa ubóstwa skrajnego 

wynosiła ok. 13%, podczas gdy wśród gospodarstw, w których nie było osób bezrobotnych – ok. 5%.  

Większa liczba osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym znacząco zwiększa ryzyko 

ubóstwa skrajnego. W gospodarstwach domowych, w których bezrobotne były przynajmniej dwie 

osoby stopa ubóstwa skrajnego wynosiła ok. 33%. W powiecie kieleckim w roku 2012 stopa 

bezrobocia wyniosła 19,6% i była wyższa od średniej krajowej o 6,2%. Duży wpływ na poziom 

ubóstwa ma również długotrwałe bezrobocie. W powiecie kieleckim wskaźnik bezrobocia 

długotrwałego wyniósł 29,3% i był niższy od średniej krajowej o 6,1 % oraz od średniej wojewódzkiej 

o 7,5%.  

Zasięg ubóstwa jest wyraźnie zróżnicowany również w zależności od grupy społeczno-

ekonomicznej, określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów. W najtrudniejszej sytuacji 

znajdowały się osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych 

niezarobkowych źródeł (ok. 23%), w tym przede wszystkim gospodarstwa, których podstawę 

utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury (stopa ubóstwa skrajnego  

na poziomie ok.30%). Zagrożeni ubóstwem byli również członkowie gospodarstw utrzymujących się 

głównie z rent oraz gospodarstw domowych rolników (po ok. 11-12% osób w sferze ubóstwa 

skrajnego).  

Ubożeniu społeczeństwa sprzyja także wykonywanie nisko płatnej pracy. Dotyczy to głównie 

osób o niskim poziomie wykształcenia, pracujących na stanowiskach robotniczych.  

W gospodarstwach, których główne źródło dochodów pochodziło z pracy najemnej na stanowisku 

robotniczym, stopa ubóstwa skrajnego kształtowała się na poziomie ok. 10% (wobec ok. 2% wśród 

gospodarstw utrzymujących się głownie z pracy najemnej na stanowiskach nierobotniczych).  

W najmniejszym stopniu zagrożone ubóstwem skrajnym były osoby z gospodarstw domowych 

utrzymujących się z pracy na własny rachunek (ok. 3%). 

Kolejnym czynnikiem, który determinuje poziom ubóstwa stanowią dochody  

i wydatki budżetów samorządów gminnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W roku 2012 średni 

dochód na 1 mieszkańca w województwie świętokrzyskim wyniósł 3.019,28 zł. natomiast w powiecie 
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kieleckim – 3.066,98 zł, a tym samym był wyższy o 1,58%. Pomimo tego w powiecie kieleckim 

zaznacza się tendencja spadkowa wysokości dochodu w porównaniu z rokiem 2011, kiedy średni 

dochód osiągnął wartość 3.142,00 zł. 

Inną ważną kwestią mającą wpływ na stopień ubóstwa jest wykształcenie. Niski poziom 

wykształcenia jest bardzo istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko popadnięcia w ubóstwo.  

W gospodarstwach domowych, w których osoba posiadała wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, 

wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym kształtował się na poziomie ok. 16%. Wykształcenie wyższe 

natomiast praktycznie całkowicie odsuwa zagrożenie ubóstwem skrajnym. W tej grupie gospodarstw 

domowych, życia poniżej minimum egzystencji doświadczyła mniej, niż co setna osoba. Niezmiennie 

od lat, ponad 80% osób żyjących poniżej minimum egzystencji stanowili członkowie gospodarstw 

domowych, którzy nie ukończyli szkoły średniej. 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same 

pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz ma za zadanie zapobieganie 

tym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się  

oraz integracji ze środowiskiem.  

Pomoc społeczną realizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując  

w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, 

związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. To właśnie na barkach państwa 

spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za najbardziej potrzebujących Ponadto pomoc społeczna 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 

im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Od kilku lat obserwujemy stałą liczbę beneficjentów pomocy społecznej, a jednocześnie 

wzrost liczby gospodarstw domowych, korzystających z tej pomocy. Ten fakt może sugerować,  

że przybywa osób samotnie gospodarujących. Zaobserwowano także, że z pomocy korzystają częściej 

wiejskie gospodarstwa domowe niż miejskie. Na wsi beneficjentami zazwyczaj są rodziny 

wielodzietne, borykające się z problemami ekonomicznymi, jak również osoby samotnie 

gospodarujące, którym doskwierają problemy zdrowotne. Przeciętny wiek beneficjenta pomocy 

społecznej jest znacznie niższy od przeciętnego wieku mieszkańca Polski i wynosi 30 lat  

(w porównaniu do 37 lat). To odchylenie od średniej wynika prawdopodobnie z udzielania pomocy 

głównie gospodarstwom domowym i rodzinom w których jest więcej dzieci i młodzieży  

na utrzymaniu. Zauważono też, że spada liczba beneficjentów świadczeń rodzinnych. Tendencja 

spowodowana jest zapewne zmniejszaniem się populacji dzieci w wieku uprawniającym do pobierania 

zasiłku rodzinnego, jak również niewiele wzrastającym kryterium dochodowym uprawniającym  

do przyznania tych świadczeń. Nieproporcjonalnie do liczby rodzin zastępczych wzrasta liczba dzieci 

w tych rodzinach. Zdecydowanie szybciej przybywa dzieci, co sprawia, że jedna rodzina zastępcza 

sprawuje opiekę nad coraz większą liczbą dzieci. Jednocześnie wzrasta liczba miejsc i mieszkańców 
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zakładów stacjonarnych, a najbardziej domów pomocy społecznej, świadczących całodobową opiekę 

osobom w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Jest to przejaw starzenia się 

społeczeństwa. Należy dodać, że wraz ze wzrostem liczby mieszkańców zakładów stacjonarnych 

następuje zmniejszenie liczby zatrudnionego personelu medycznego: lekarzy, rehabilitantów 

(fizjoterapeutów) i pielęgniarek. 

W pomocy społecznej, finansowanej przez budżet państwa, nieustannie przeważają 

świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe (z ubezpieczenia społecznego, za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne).   

Z kolei wydatki jednostek samorządowych wszystkich szczebli, czyli: gmin, powiatów, miast  

na prawach powiatu i województw systematycznie rosną. 

 

2.1 Sytuacja rodzin wielodzietnych w ujęciu statystycznym i problemowym na terenie 

Gminy Bieliny oraz Gminy Masłów. 

 

Zasięg rekrutacji rodzin zawężono do dwóch różniących się znacznie od siebie gmin powiatu 

kieleckiego: gminy Masłów i gminy Bieliny. Zawężenie terenu rekrutacji pozwoliło  

na porównanie efektywności zastosowanych narzędzi wsparcia na terenach o odmiennych zasobach  

i z różnym wskaźnikiem ubóstwa. Poniżej przedstawiono i porównano dane odnośnie rodzin 

korzystających z pomocy społecznej na terenie objętych pilotażem gmin. 

Gmina Bieliny położona jest w sercu Gór Świętokrzyskich – u podnóża dwóch najwyższych 

szczytów: Łysicy i Łysej Góry. Oddalona jest o 23 km na wschód od Kielc.  

W skład gminy wchodzi 15 sołectw. Gmina zajmuje obszar 88,09 km2, na którym mieszka 10 250 

osób - stan  na 31.12.2014r. 

Gmina Masłów położona jest w centralnej części powiatu kieleckiego,  

na południowych stokach Pasma Klonowskiego. Zajmuje powierzchnię 86,27 km2. W skład gminy 

wchodzi 12 sołectw, w których zamieszkuje 10 539  mieszkańców – stan na 31.12.2014r. 

Podstawowym zadaniem ośrodków pomocy społecznej, jest umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać samodzielnie. 

Polega ona w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu  

i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie  

na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 

społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. Informacje na temat kierunków pomocy świadczonej przez GOPS 

Masłów i Bieliny przedstawia Tabela 2.  
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Tabela 2. Dane rodzin korzystających z pomocy społecznej z gminy Masłów i Bieliny.  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

MASŁÓW BIELINY 

ROK 

2012 

ROK 

2013 

ROK 

2014 

ROK 

2012 

ROK 

2013 

ROK 

2014 

MIESZKAŃCY OGÓŁEM 

 10 398 10 436 10 539 10 203 10 244 10 250 

OSOBY I RODZINY KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA 

Liczba osób 380 620 601 599 604 620 

w tym  

osoby długotrwale 

korzystające 

162 235 226 331 357 370 

Liczba rodzin 312 378 323 554 577 537 

Liczba osób w rodzinach 997 1 161 10 26 2 172 2160 1956 

POWODY UDZIELANIA POMOCY I WSPARCIA 

UBÓSTWO 

Liczba rodzin 182 220 228 363 428 424 

BEZROBOCIE 

Liczba rodzin 176 217 190 246 260 247 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Liczba rodzin 127 154 142 197 209 204 

 

BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) 

Liczba rodzin 68 89 86 301 361 367 

WIELODZIETNOŚĆ 

Liczba rodzin 46 40 39 60 63 58 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS  „Ocena zasobów pomocy społecznej Sprawozdanie” – za lata 2012 – 2014 

 

 

 



 

 

21 

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej 

Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 
tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99,  

www.crzl.gov.pl 

Wśród czynników, które składają się na determinację rodziny wymienić należy  

w szczególności: ubóstwo, niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej 

(bezrobocie), niepełnosprawność, bezradność i zaniedbanie obowiązków opiekuńczych, a także 

alkoholizm jednego lub obojga rodziców. Zazwyczaj niekorzystne sytuacje współwystępują ze sobą. 

 

Tabela 3. Diagnoza rodzin wielodzietnych w Gminie Masłów  

 

Lp Przed przystąpieniem 

do projektu 

Po zakończonym projekcie Wskaźniki obiektywne 

1 6 osób bezrobotnych w 

rodzinach 

zarejestrowanych w 

PUP Kielce 

2 osoby bezrobotne w rodzinach 

zarejestrowane w PUP 

spadek o  67% 

2 3 osoby  pracujące 7 osób pracujących wzrost o 133% 

3 osoby nie brały udziału 

w kursach organizowane 

przez  inne podmioty 

6 osób wzięło udział w różnych  

kursach (potwierdzone dyplomem lub 

certyfikatem) co podwyższyło 

umiejętności zawodowe 

beneficjentów 

100% 

4 5  rodzin korzystało  ze 

świadczeń pomocy 

społecznej 

4 rodziny korzystają ze świadczeń 

pomocy społecznej 

spadek o 20% 

5 średni  dochód na osobę 

w rodzinie wynosił: 

268,27 zł. 

średni  dochód na osobę w rodzinie 

wynosi: 487,81 zł. 

wzrost o 82% 

6 3 rodziny wymagały 

remontu pomieszczeń 

mieszkalnych 

1 rodzina  przeprowadziła się do 

nowego domu, 1rodzina  

przeprowadziła adaptację 

pomieszczenia , 1 rodzina 

zrezygnowała z adaptacji 

spadek o 33% 

7  brak środków 

finansowych na zakup 

produktów 

żywnościowo 

przemysłowych 

pomoc rzeczowa dla rodzin, zakup 

wyprawek szkolnych, pomocy 

dydaktycznych  dla dzieci, zakup 

strojów kąpielowych dla całej rodziny, 

zakup paczek świątecznych, zakup 

zestawów kosmetycznych 

100% 

 Przed przystąpieniem 

do projektu 

Po zakończonym projekcie wskaźniki subiektywne 
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1 brak dostatecznych 

więzi rodzinnych 

wzmocnienie więzi  i relacji  

w rodzinie  poprzez wspólne 

spędzenie czasu na wyjazdach 

integracyjnych połączonych  

z prowadzeniem warsztatów zarówno 

dla dorosłych  jak i dzieci, wyjazdach 

studyjnych,  wycieczce, warsztatach 

rodzicielskich, wspólne korzystanie   

z dóbr kultury i obiektów 

rekreacyjnych 

90% 

2 brak środków 

finansowych  

na działalność 

kulturowo-rekreacyjno -

sportową 

udział rodzin w wyjściach do kina, na 

basen, udział w  festynie rodzinnym 

100% 

3 średnie  wyniki  

w nauce 

poprawa efektów edukacyjnych dzieci 

poprzez korepetycje,  dodatkowe  

zajęcia  edukacyjne, zbycie nowych 

umiejętności  i rozwijanie 

zainteresowań dzieci 

70% 

4 brak wiary we własne 

możliwości 

zwiększenie  poczucia  własnej 

wartości, motywacji do działania 

zaufania we własne siły  

i możliwości poprzez warsztaty 

interpersonalne 

80% 

5 brak zadowolenia  

z życia 

zwiększony poziom zadowolenia  

z  wymiarów życia rodzinnego  

i społecznego 

75% 

 

 

Tabela 4. Diagnoza rodzin wielodzietnych w Gminie Bieliny  

 

Lp Przed przystąpieniem 

do projektu 

Po zakończonym projekcie Wskaźniki obiektywne 

1 7 osób bezrobotnych w 

rodzinach 

zarejestrowanych w 

PUP Kielce 

7 osób bezrobotnych w rodzinach 

zarejestrowanych w PUP 

bez zmian 
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2 1 osoba  pracująca 3 osoby pracujące (w tym 1 na stażu) wzrost o 200 % 

3 osoby nie brały udziału 

w kursach 

organizowane przez  

inne podmioty 

9 osób wzięło udział w różnych  

kursach (potwierdzone dyplomem lub 

certyfikatem), co podwyższyło 

umiejętności zawodowe 

beneficjentów 

 

 100% 

4 5  rodzin korzystało  ze 

świadczeń pomocy 

społecznej 

3 rodziny korzystają w 2015 roku  

ze świadczeń pomocy społecznej 

spadek o 40 % 

5 średni  dochód na 

osobę w rodzinie 

wynosił: 286,49 zł. 

średni  dochód na osobę  

w rodzinie wynosi: 288,03 zł 

 wzrost o 0,6 % 

6 5 rodzin wymagało 

remontu pomieszczeń 

mieszkalnych  

5 rodzin wyremontowało 

pomieszczenia mieszkalne 

spadek o 100%  

7  brak środków 

finansowych na zakup 

produktów 

żywnościowo 

przemysłowych 

pomoc rzeczowa dla rodzin: zakup 

wyprawek szkolnych, pomocy 

dydaktycznych  dla dzieci, zakup 

strojów kąpielowych dla całej 

rodziny, zakup paczek świątecznych, 

zakup zestawów kosmetycznych 

100% 

 Przed przystąpieniem 

do projektu 

Po zakończonym projekcie wskaźniki subiektywne 

 

1 brak dostatecznych 

więzi rodzinnych 

wzmocnienie więzi  i relacji  

w rodzinie  poprzez wspólne 

spędzenie czasu na wyjazdach 

integracyjnych połączonych  

z prowadzeniem warsztatów zarówno 

dla dorosłych  jak  

i dzieci, wyjazdach studyjnych,  

wycieczce, warsztatach 

rodzicielskich, wspólnego korzystania  

z dóbr kultury  

i obiektów rekreacyjnych 

 

95% 



 

 

24 

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej 

Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 
tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99,  

www.crzl.gov.pl 

2 brak środków 

finansowych  

na działalność 

kulturowo-rekreacyjno-

sportową 

udział rodzin w wyjściach do kina, na 

basen, udział w  festynie rodzinnym 

100% 

3 średnie  wyniki  

w nauce 

poprawa efektów edukacyjnych dzieci 

poprzez korepetycje,  dodatkowe  

zajęcia  edukacyjne, zbycie nowych 

umiejętności  i rozwijanie 

zainteresowań dzieci 

80% 

4 brak wiary we własne 

możliwości 

zwiększenie  poczucia  własnej 

wartości, motywacji do działania 

zaufania we własne siły  

i możliwości poprzez warsztaty 

interpersonalne 

 

80% 

 

5 brak zadowolenia  

z życia 

zwiększony poziom zadowolenia  

z  wymiarów życia rodzinnego  

i społecznego 

70% 

 

 

2.2 Formy wsparcia skierowanego do rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym świadczonego przez IPIR. 

 

Powiatowy system pomocy społecznej tworzą wszelkie instytucje samorządowe (nie tylko 

gminne) i rządowe działające w zakresie regulowanym ustawą z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe i kościelne, a także inne osoby prawne 

zaangażowane w działania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać samodzielnie. Podmioty tworzące 

system dysponują różnym zakresem autonomii i kompetencji. Do najważniejszych na terenie powiatu 

należą instytucje przedstawione w Tabeli: 
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Tabela 5. Potencjał instytucjonalny powiatu kieleckiego. 

Instytucje pomocy i integracji społecznej 

Lp. NAZWA  

DANE 

KONTAKTOWE 

INSTYTUCJI 

Zakres działalności 

 

1 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 

Ul. Wrzosowa 44 

25-211 Kielce 

 

Tel.41 200 17 01 

Fax. 344 37 49 

 

 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

 udzielanie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 

 realizacja zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przy współpracy z Centrum Interwencji Kryzysowej, 

 rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, 

 realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej zgodnie z ustawą o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 organizacja działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Celem działania warsztatu jest rehabilitacja 

prowadząca do włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy oraz przygotowanie uczestników do życia w środowisku 

społecznym,  

 realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jako organizatora pieczy zastępczej  

w powiecie kieleckim, 

 realizacja dodatkowych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzin doświadczających przemocy ze środków pozyskiwanych  

z PEFRON, Unii Europejskiej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
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2 Ośrodki Pomocy 

Społecznej 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Bielinach 

 

Ul. Partyzantów 17 

26-004 Bieliny 

tel. 41 302-50-12; 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Masłowie 

 

Ul. Jana Pawła II 5 

26-001 Masłów 

Tel.311-08-70 

 wspieranie osób i rodzin w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej, 

 podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem poprzez 

realizację pracy socjalnej i poradnictwa, 

 udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,  

 prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury 

socjalnej,  

 prowadzenie analizy i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,  

 pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,  

 praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom  i rodzinom we wzmacnianiu  

lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,  

 realizacja inicjatyw na rzecz wspierania rodziny m.in. poprzez działania podejmowane przez instytucje: 

- Zespoły Interdyscyplinarne do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmują się problemem przemocy  

w rodzinie na terenie gminy skupiając wśród swoich członków przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych 

działających na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku, 

- Gminne Komisje ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmują się osobami uzależnionymi od alkoholu 

w skład której wchodzą min. przedstawiciele: oświaty, ośrodka pomocy społecznej, policji, służby zdrowia. Komisja prowadzi 

działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanią oraz integrację społeczną osób 

uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększa dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób, 

- Placówki Wsparcia Dziennego, w których realizowane są program socjoterapeutyczne. Celem placówki jest wsparcie funkcji 

opiekuńczych rodziny dziecka. Praca z wychowankami opiera się na współpracy z rodziną, przy współdziałaniu  psychologa  
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i pedagoga, 

 prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Instytucje rynku pracy 

3 Powiatowy Urząd Pracy 

 

Ul. Kolberga 4, 

25-620 Kielce 

 

Tel.  367-11-00 

Fax: 367-11-99 

Świadczy usługi dla osób: 

 bezrobotnych, 

 poszukujących pracy, 

 pracodawców i innych partnerów rynku pracy. 

Urząd Pracy służy pomocą osobom, które są na etapie rozpoczynania własnej kariery zawodowej a także tym, którzy utracili pracę. 

Pomaga osobom mającym problemy z funkcjonowaniem na obecnym rynku pracy. Podstawowym zadaniem Urzędu Pracy jest 

wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w 

tworzeniu nowych miejsc pracy. 

4 Świętokrzyska Agencja 

Rozwoju Regionu S.A 

 

Ul. Mała 18/10 

25- 012 Kielce 

Podstawowym celem jest profesjonalna obsługa klienta w zakresie usług szkoleniowych, doradczych  

oraz informacyjnych. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu dąży do świadczenia najwyższej jakości usług, doskonaląc i 

dostosowując je do wymagań i potrzeb klientów, przyczyniając się tym samym do przyśpieszenia rozwoju regionu, wspierania 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów w realizacji ich zadań na rzecz społeczności lokalnych. 

5 Świętokrzyska 

Wojewódzka Komenda 

OHP 

 

ul. Sienkiewicza 36   

25-507 Kielce 

Ochotnicze Hufce Pracy realizują zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania 

wykluczeniu i marginalizacji młodego pokolenia, a także zadania w zakresie jego kształcenia  

i wychowania. Stanowią uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży, która wypadła z 

powszechnego systemu edukacji. 

 W ramach polskiego systemu oświaty ofertę kieruje do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce kontynuować 

naukę szkolną łącząc ją z pracą zarobkową. 
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tel./fax: 343 13 54,  Dla młodzieży OHP oferuje i zapewnia wszelakie działania z obszaru rynku pracy, tj.: 

 poradnictwo zawodowe, 

 pośrednictwo pracy, 

 nauka aktywnego poszukiwania pracy, 

szeroką ofertę atrakcyjnych szkoleń zawodowych 

Jest to młodzież, która: 

 nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, a pragnie zdobyć 

kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, 

 pragnie uzupełnić ponadgimnazjalne wykształcenie ogólne i zawodowe, 

Uczestnicy OHP w wieku 15-18 lat biorą aktywny udział w zadaniach o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz kulturalno-

oświatowym organizowane zarówno na szczeblu centralnym i ogólnopolskim, jak i regionalnym, wojewódzkim i lokalnym. 

6 Zakład Doskonalenia 

Zawodowego  

w Kielcach 

 

Agencje Poradnictwa 

Zawodowego 

 

ul. Śląska 9, 

25-328 Kielce  

tel./fax  366 47 91, 

Prowadzi Agencje Poradnictwa Zawodowego, która świadczy bezpłatne usługi z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego. 

Pomaga bezrobotnym, osobom poszukującym pracy, w tym niepełnosprawnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a 

pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy. 

W ramach udzielanego poradnictwa i pośrednictwa pracy udziela informacji o:  rynku pracy, zawodach, możliwościach kształcenia i 

zatrudnienia, wsparcia w aktywnym planowaniu rozwoju zawodowego, zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

znalezienia pracy, bądź uruchomienia własnej działalności gospodarczej.  
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Instytucje reintegracji społeczno-zawodowej 

7 Centrum Integracji 

Społecznej 

 

Ul. Wesoła 54 

25-013 Kielce 

Tel.: 346 01 16 

Fax:  346 0116 

Działa na terenie powiatu kieleckiego przy Caritas Diecezji Kieleckiej. Głównym jego celem jest aktywizacja zawodowa i 

społeczna osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest miejscem, które daje szansę  

na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych i rodzinnych przez uczestników CIS. 

Podejmuje działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dążącej do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich 

poza system pomocy społecznej. 

 

8 Klub Integracji 

Społecznej 

 

25-020 Kielce  

ul. Chęcińska 1  

tel. 41 3455329 

 

Celem jednostki jest realizacja działań umożliwiających udzielanie osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu  

i podtrzymaniu umiejętności w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, 

pobytu oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Klub Integracji Społecznej to jednostka 

organizacyjna udzielająca wsparcia dla integrowania się grup i osób o podobnych trudnościach  

i problemach życiowych, pomagająca samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy  

i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska, 

który stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko 

określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

9 Świętokrzyskie 

Centrum 

Profilaktyki  

i Edukacji  

w Kielcach 

Ul. J. Nowaka- 

Świadczy usługi w zakresie:  

 interwencja w kryzysach psychologicznych i poradnictwo, 

 pomoc psychologiczna dla młodzieży i dzieci, 

 psychoterapia indywidualna i grupowa, 

 pomoc i interwencja dotycząca uzależnień 

 terapia rodzin, 
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Jeziorańskiego 65;  

Kielce 

Tel. 41 331 5313 

 szkolenia w zakresie profilaktyki i treningu psychologicznego. 

 

10 Centrum Interwencji 

Kryzysowej 

ul. Urzędnicza 7b;  

25- 729 Kielce 

Tel. 41 366 48  47 

Pomoc ludziom przeżywającym różnorodne kryzysy natury psychicznej i duchowej, w tym doświadczanie przemocy, przestępstwa, 

problemy rodzinne, kryzys po utracie bliskiej osoby, kryzys wiary, trudności w rozeznaniu powołania, dylematy religijne  

i światopoglądowe, problemy wychowawcze, zagrożenie samobójstwem, traumatyczne zdarzenie losowe. Głównym celem 

placówki jest pomoc w znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie z zaistniałą trudną sytuacją, ponadto pomoc w zrozumieniu 

przyczyn zaistniałego problemu oraz udzielenie akceptacji i wsparcia. Udzielana pomoc jest bezpłatna i dostępna całodobowo.  

11 Spółdzielnia Socjalna 

"POD JODŁAMI" 

26-004 Bieliny 

Kakonin 6b 

Tel. 885271086 

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa  

w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Spółdzielnia socjalna musi 

prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji 

celów statutowych. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich 

środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Inne instytucje 

12 Poradnie 

Psychologiczno – 

Pedagogiczne 

 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna 

Na terenie powiatu kieleckiego działają 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne:  

w Bodzentynie, w Chmielniku i w Piekoszowie.  

Formy wsparcia świadczone przez poradnie dla rodzin (w tym także rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym) to m.in.: 

 diagnoza i opiniowanie w sprawie trudności dydaktycznych dzieci, 

 diagnoza i opiniowanie w sprawie występujących u dzieci specyficznych trudności w uczeniu się,  

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/609071;jsessionid=FA378BF30F43651F03C4BA2C78A3EDCF
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/akty_prawne/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku.pdf
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/akty_prawne/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku.pdf
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w Bodzentynie  

ul. Wolności 1 A 

26 – 010 Bodzentyn 

Tel. 311 -50 -20 

 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna 

w Chmielniku  

ul. Kielecka 18 

26 – 020 Chmielnik 

Tel. 354-42-17 

 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna 

w Piekoszowie 

 ul. Częstochowska 110 

26– 065 Piekoszów 

Tel. 306-11-15 

 diagnoza i orzekanie w sprawach dzieci z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnościami,  

 diagnoza i opiniowanie w sprawie dojrzałości szkolnej dziecka, 

 porady, konsultacje dla rodziców dotyczące trudności edukacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych ich dzieci, 

 terapia indywidualna (psychologiczna i pedagogiczna) dla dzieci i młodzieży, 

 terapia rodzin, 

 terapia logopedyczna, 

 zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą na terenie szkół,  

 zajęcia rozwijające zdolności poznawcze uczniów, 

 warsztaty i szkolenia dla rodziców, 

 poradnictwo zawodowe i orientacja szkolna, służące m.in. kształtowaniu u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru 

kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery szkolnej i zawodowej, 

 interwencje w sytuacjach kryzysowych, 

 mediacje.  

 Kuratorium Oświaty 

 w Kielcach 

Al. IX Wieków Kielc 3 

25-516 Kielce 

Wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych dla rodzin. 
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Tel. 41 342 16 34 

Stowarzyszenia i inne instytucje współpracujące 

13 Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie” 

Wsparcie w zakresie inicjowania nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności ochrony 

życia rodzinnego, profilaktyki społecznej, pomocy osobom bezrobotnym ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, zapobiegania patologiom społecznym oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. 

14 Placówka  Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

 w Wójtostwie 

Wsparcie w zakresie wiedzy nt. prawidłowego funkcjonowania  rodziny wielodzietnej. 
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Tabela 6. Potencjał instytucjonalny Gminy Masłów  

 

Lp. Nazwa instytucji Adres Zakres działalności 

1 Zespół Szkół im. Jana Pawła II  

w Masłowie  

Masłów Pierwszy ul. 

Jana Pawła II 1,  

26-001 Masłów 

1) zajęcia dydaktyczne 

2) zajęcia wyrównawcze 

3) działania profilaktyczne 

4) stypendia 

5) zasiłek szkolny 
2 Filia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  

w Masłowie  

 

Masłów Drugi  

ul. Krajobrazowa 55,  

26-001 Masłów 

3 Zespół Szkół w Mąchocicach 

Kapitulnych  

 

Mąchocice Kapitulne 

167,  

26-001 Masłów 

4 Szkoła Podstawowa w Brzezinkach  

 

Brzezinki 43,  

26-001 Masłów 

5 Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Żeromskiego w Mąchocicach-

Scholasterii  

Mąchocice-

Scholasteria 56A,  

26-001 Masłów 

6 Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej  Wola Kopcowa 

ul. Świętokrzyska 86,  

26-001 Masłów 

7 Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty  

w Woli Kopcowej  

Wola Kopcowa  

ul. Świętokrzyska 86,  

26-001 Masłów 

8 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„PULS”  

Masłów Pierwszy  

ul. Jana Pawła II 4,  

26-001 Masłów oraz 

Mąchocice Kapitulne,  

26-001 Masłów 

1) świadczenia zdrowotne 

9 Ośrodek Zdrowia „Caritas”  

w Wiśniówce  

 

Wiśniówka 38A,  

26-050 Zagnańsk 

10 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Masłowie  

 

Masłów Pierwszy  

ul. Ks. J. Marszałka 30,  

26-001 Masłów 

1) działania profilaktyczne 

2) zajęcia dodatkowe 

(muzyczne, taneczne, 

językowe, sportowe, 

teatralne, manualne, 

plastyczne) 

 

11 Centrum Edukacyjne „Szklany Dom”  

w Ciekotach  

 

Ciekoty 76 , 

26-001 Masłów 

12 Gminna Biblioteka Publiczna  Masłów Pierwszy 

 ul. Ks. J. Marszałka 

30, 26-001 Masłów 

1) gromadzenie  
i opracowanie i ochrona 

materiałów 

bibliotecznych 

2) zaspokajanie potrzeb 

informacyjnych, 

edukacyjnych 

13 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wiśniówce  

Wiśniówka 71,  

26-050 Zagnańsk 

14 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej  Mąchocice Kapitulne 
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w Mąchocicach Kapitulnych 11, 26-001 Masłów samokształceniowych 

3) udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych 

4) prowadzenie form pracy 

z czytelnikiem służących 

popularyzowaniu sztuki, 

nauki oraz 

upowszechnianiu 

dorobku kulturowego 

gminy 

15 Świetlica Samorządowa w Ciekotach  Ciekoty 21,  

26-01 słów 

1) działania profilaktyczne 

2) zajęcia dodatkowe 

(muzyczne, taneczne, 

językowe, sportowe, 

teatralne, manualne, 

plastyczne) 

 

16 Świetlica Samorządowa w Barczy  Barcza 37, 26-001 

Masłów 

17 Świetlica Samorządowa w Dolinie 

Marczakowej  

Dolina Marczakowa  

26-001 Masłów 

18 Świetlica Samorządowa w Wiśniówce  

 

Wiśniówka 18,  

26-050 Zagnańsk 

INSTYTUCJE KOŚCIELNE 

19 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie 

20 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Dąbrowie 

21 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Brzezinkach 

22 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Wiśniówce 

23 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Domaszowicach 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

24 Świętokrzyskie Stowarzyszenie 

Agroturystyczne „W Karinie  latających 

czarownic”  

Ciekoty  

ul. Radostowa 18,  

26-01 słów 

1) działania na rzecz dobra 

gminy 

 

25 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Mąchocice-Scholasteria i Ciekoty 

„Żeromszczyzna”  

Mąchocice-Scholasteria 

33, 26-001 Masłów 

26 Stowarzyszenie Masłów Info  Wola Kopcowa  

ul. Świętokrzyska 86,  

26-001 Masłów 

27 Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe  Wola Kopcowa  

ul. Dębowa 15,  

26-001 Masłowie 

28 Ludowy Klub Sportowy „Skalnik”  Wiśniówka 75,  

26-050 Zagnańsk 

 

29 Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej  

w Brzezinkach  

Brzezinki 52,  

26-001 Masłów 

30 Aeroklub Kielecki  Masłów Pierwszy  

ul. Jana Pawła II 9,  

1) szkolenia 

2) popularyzowanie 



 

 

35 

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej 

Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 
tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99,  

www.crzl.gov.pl 

26-001 Masłów lotnictwa 

31 Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej 

Góry” 

 1) działania profilaktyczne 

32 Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Wsi 

„Odnowica”   

ul. Dąbrowa Dolna 41, 

26-010 Bodzentyn, 

 

1) prowadzi działania na 

rzecz Gminy Masłów  

w Szklanym Domu  

w Ciekotach 

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

33 Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowie  Masłów Pierwszy  

ul. Ks. J. Marszałka 30,  

26-001 Masłów 

1) ratownicze 

2) prewencyjne 

3) szkoleniowe 

34 Ochotnicza Straż Pożarna w Ciekotach  

 

Ciekoty 21, 26-001 

Masłów 

35 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Mąchocicach Kapitulnych  

z siedzibą Mąchocice 

Kapitulne 37A,  

26-001 Masłów 

36 Ochotnicza Straż Pożarna w Woli 

Kopcowej  

Wola Kopcowa  

ul. Świętokrzyska 56,  

26-001 Masłów 

37 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinkach  Brzezinki 9A,  

26-001 Masłów 

 

Tabela 7. Potencjał instytucjonalny Gminy Bieliny 

Lp. Nazwa instytucji Adres Zakres działalności 

1 Zespół Szkół Samorządowych im. Jana 

Pawła II w Bielinach 

ul. Partyzantów 17,  

26-04 eliny, 

1) zajęcia dydaktyczne 

2) zajęcia wyrównawcze 

3) działania profilaktyczne 

4) stypendia 

5) zasiłek szkolny 

2 Szkoła Podstawowa w Belnie Belno 25 

26-004 Bieliny 

3 Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej Huta Nowa 48 

26-004 Bieliny, 

4 Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy Huta Podłysica 

26-004 Bieliny, 

5 Szkoła Podstawowa w Hucie Starej Huta Stara 

26-004 Bieliny, 

6 Szkoła Podstawowa w Lechowie Lechów 

26-004 Bieliny, 

7 Szkoła Podstawowa w Makoszynie Makoszyn 

26-004 Bieliny, 

8 Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej Huta Nowa 

26-004 Bieliny, 

9 Szkoła Podstawowa w Porąbkach Porąbki 

26-004 Bieliny, 

10 Gminna Biblioteka Publiczna w ul. Partyzantów 17,  1) gromadzenie 
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Bielinach, 

 

26-004 Bieliny,  i opracowanie  

 ochrona materiałów 

bibliotecznych 

2) zaspokajanie potrzeb 

informacyjnych, 

edukacyjnych 

samokształceniowych 

3) udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych 

4) prowadzenie form pracy 

z czytelnikiem 

służących 

popularyzowaniu 

sztuki, nauki oraz 

upowszechnianiu 

dorobku kulturowego 

gminy 

11 Gminne Centrum Kultury i Sportu  

w Bielinach 

ul. Partyzantów 17, 

26-004 Bieliny 

 

1) działania profilaktyczne 

2) zajęcia dodatkowe 

(muzyczne, taneczne, 

językowe, sportowe, 

teatralne, manualne, 

plastyczne) 

INSTYTUCJE KOŚCIELNE 

12 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca w Bielinach 

13 Parafia Rzymsko Katolicka pw. MB Fatimskiej w Hucie Nowej 

14 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Makoszynie 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

15 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Bielinach, 

ul. Kielecka 224,  

26-04 Beliny 

1) ratownicze 

2) Prewencyjne 

3) szkoleniowe 16 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Hucie Nowej, 

Huta Nowa 62,  

26-004 Bieliny 

 

17 

 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Belnie, 

 

Belno 80,  

26-004 Bieliny 

18 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Lechowie, 

Lechów 101,  

26-004 Bieliny 

19 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Makoszynie, 

Makoszyn 101,  

26-004 Bieliny 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

20 Stowarzyszenie „Lokalna 

Grupa Działania Wokół 

Łysej Góry” 

ul. Partyzantów 11 

26 – 004 Bieliny 

Lokalna Grupa Działania w rozumieniu 

terminologii podejścia LEADER Unii 

Europejskiej, gromadzi przedstawicieli 

trzech sektorów: administracji 

publicznej, przedsiębiorców i rolników 

oraz organizacji pozarządowych 
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z siedmiu gmin z powiatu kieleckiego: 

Bielin, Bodzentyna, Górna i Masłowa; 

powiatu skarżyskiego: Łącznej oraz 

Suchedniowa oraz powiatu 

starachowickiego: Wąchocka. 

Stowarzyszenie skupia 97 osób 

fizycznych i 17 osób prawnych, w tym 7 

gmin członkowskich. 

Działania mające na celu pobudzenie 

aktywności społeczności lokalnych 

Promocje i organizacje wolontariat. 

21 Towarzystwo Przyjaciół 

Bielin 

ul. Partyzantów 17 

26 – 004 Bieliny 

1) działalność kulturalna ( kultura 

fizyczna i sport, wspieranie 

inicjatyw społecznych) 

2) działalność naukowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Ludowy Zespół Sportowy Lechów 68 

26 – 004 Bieliny 

23 Ludowy Zespół Sportowy Makoszyn 100 

26 – 004 Bieliny 

24 Stowarzyszenie „Klub 

Debata Decyzja Działanie” 

ul. Starowiejska 67a 

26 – 004 Bieliny 

25 Stowarzyszenie Producentów 

„Truskawka Bielińska” 

ul. Partyzantów 17 

26 – 004 Bieliny 

26 Stowarzyszenie „Gontyna” ul. Żeromskiego 37 

26 – 004 Bieliny 

27 Uczniowski Klub Sportowy ul. Partyzantów 17 

26 – 004 Bieliny 

 

28 

Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców Gminy 

Bieliny 

ul. Partyzantów 17 

26 – 004 Bieliny 

29 Klub Sportowy „Nidzianka”  

w Bielinach 

ul. Partyzantów 17 

26 – 004 Bieliny 

30 Uczniowski Klub Sportowy 

przy Gimnazjum w Bielinach 

ul. Partyzantów 17,  

26-004 Bieliny, 

31 Stowarzyszenie 

„Świętokrzyskie 

Możliwości” 

Lechów 137 A 

26 – 004 Bieliny 

32 Stowarzyszenie „Bajkowy 

Domek” 

Makoszyn 92 

26 – 004 Bieliny 

33 Spółdzielnia socjalna 

Spółdzielnia Socjalna 

"POD JODŁAMI" 

Kakonin 6b 

26-004 Bieliny 

 

 

Centrum dla Rodzin. 

 
Centrum dla Rodzin zostało utworzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kielcach. CDR mieści się w biurze projektu w Kielcach, koszty wynajmu pomieszczeń oraz media 
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pokrywane są ze środków własnych PCPR. Obejmuje ono jedno pomieszczenie  

z dostępem do łazienki i sali konferencyjnej. Wyposażone jest w komputer, tablicę flipchart, czajnik 

elektryczny, ekspres do kawy, naczynia. Centrum dla Rodzin otwarte jest w dni robocze w godzinach 

od 7.15 – 15.15. W przypadku organizacji warsztatów i szkoleń - również w godzinach 

popołudniowych i w weekendy. Dodatkowo przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 

w Bielinach i Masłowie  udostępniali pomieszczenia do realizacji działań zaplanowanych na danym 

terenie, związanych z udzielaniem wsparcia w ramach pilotażu. Centrum dla Rodzin funkcjonuje od 

czerwca 2014r. do chwili obecnej. Głównym celem utworzenia Centrum dla Rodzin była organizacja 

miejsca spotkań rodzin uczestniczących w pilotażu i realizacja części zaplanowanych działań.  

W Centrum organizowano: warsztaty grupowe dla rodzin, poradnictwo specjalistyczne, korepetycje 

dla dzieci i młodzieży, kursy i szkolenia: wizażu, ABC przedsiębiorczości, baristyczny. Jest to miejsce, 

w którym rodziny mogły mieć stały kontakt z pracownikami realizującymi pilotaż, jak również miejsce 

spotkań zespołów PZKW i MGI.  

Zajęcia w CDR prowadzone były przez następujące osoby: 

- członkowie MGI: dwie osoby (pedagog i terapeuta rodziny), 

- pracownicy PCPR Kielce: psycholog i radca prawny, 

- korepetytorzy, 

- osoby prowadzące kursy i szkolenia.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach mieści się w budynku Starostwa 

Powiatowego, który znajduje się w dość dużej odległości od centrum miasta. Utworzenie Centrum dla 

Rodzin wiązało się z koniecznością wynajęcia pomieszczenia w miejscu o bardziej dogodnej 

lokalizacji. CDR utworzono w budynku znajdującym się w bliskiej odległości od dworca PKS, BUS. 

Największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się warsztaty umiejętności 

wychowawczych prowadzone przez terapeutę rodziny i psychologa. Warsztaty odbywały się 

popołudniami, średnio 1-2 razy w miesiącu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w pobliżu CDR 

znajduje się bawialnia „Raj Urwisa”, w której dzieci spędzały czas gdy ich rodzice uczestniczyli  

w warsztatach. Takie rozwiązanie pozwalało rodzicom bezstresowo uczestniczyć w warsztatach,  

a dzieci bardzo chętnie korzystały z takiej formy rozrywki. Niestety warunki lokalowe nie pozwalały 

jednocześnie organizować czasu wolnego dzieciom i zajęć dla rodziców. Rodziny bardzo chętnie 

uczestniczyły w zajęciach w Centrum. Spotkania te, jak również inne działania skierowane  

do wszystkich rodzin spowodowały, że pomiędzy rodzinami zacieśniły się więzi, powstały deklaracje 

wzajemnej pomocy. Uczestnicy spotykając się w CDR nie tylko korzystali z pomocy specjalistów,  

ale także mogli wymieniać się doświadczeniami, rozmawiać i wspierać się nawzajem, zwiększając 

tym samych świadomość, że nie są odosobnieni w przeżywaniu swoich trudności. Ważnym 

elementem spotkań był kontakt z pracownikami pilotażu, który pozwalał na bieżące informowanie 
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rodzin o zaplanowanych działaniach, terminach, jak również dawał możliwość wyrażania opinii nt. 

uzyskanej dotychczas pomocy. Innym, pozytywnym aspektem funkcjonowania CDR jest jego 

dostępność i elastyczność godzin otwarcia. Jest ono identyfikowane ze stałym miejscem, w którym 

rodziny mogły uzyskać różnego rodzaju pomoc i kojarzonym pozytywnie przez beneficjentów. 

CDR pozwalało zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia specjalistycznego poradnictwa 

jak również udzielania korepetycji - sprzyjające indywidualnej pracy z beneficjentem w klimacie 

gwarantującym komfort i intymność. Warunki mieszkaniowe rodzin często nie pozwalały  

na wydzielenie odpowiedniego miejsca pracy. Ważnym sukcesem Centrum dla Rodzin jest to,  

że kojarzone jest ono z miejscem mniej formalnym niż urząd, przyjaznym i bardziej dostępnym. 

 

 

2.3 Diagnoza poziomu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej 

(IPiIS) i instytucjami rynku pracy (IRP) wobec rodzin wielodzietnych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

Obszarem najczęściej wskazywanym przez członków PZKW i MGI, jako rodzaj współpracy 

to wymiana informacji pomiędzy instytucjami. Wzajemne informowanie się dotyczy: konkretnych 

klientów, ich losów i potrzeb oraz zakresu uzyskanego wsparcia w poszczególnych instytucjach, 

aktualnej oferty szkoleniowej, czy doświadczeń na temat efektywności działań interwencyjnych lub 

planów szkoleniowo doradczych. Wymiana ta ogranicza się niejednokrotnie do wystawiania 

zaświadczeń przedkładanych kolejnej instytucji.  

Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Urzędy Pracy współpracują z sobą od początku 

funkcjonowania tych jednostek. Niejednokrotnie, problemy towarzyszące bezrobociu, w tym zła 

sytuacja materialna pociągają za sobą ubieganie się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. 

Klient PUP staje się również petentem OPS. Na fakt pozostawania bez zatrudnienia wpływa nie tylko 

poziom wykształcenia, brak kwalifikacji i umiejętności wymaganych na rynku pracy czy 

doświadczenia zawodowego, ale także trudna sytuacja rodzinna, problemy z alkoholem, wyuczona 

bezradność czy brak umiejętności radzeniem sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Problem 

bezrobocia nie pozostaje wyłącznie w kręgu zainteresowania powiatowego urzędu pracy, ale także jest 

problemem rozwiązywanym przez ośrodek pomocy społecznej.  

Doświadczenie pokazuje, że działania PUP i OPS nie są komplementarne w stosunku  

do wspólnych klientów. Schematyczne działania obu jednostek oraz brak wspólnych celów  

i zadań ze strony PUP i OPS, pomimo wspólnej docelowej grupy odbiorców usług. PUP zgodnie  

ze swoimi zadaniami skupia się wyłącznie na statusie osoby (bezrobotny), natomiast nie uwzględnia  

w swoich działaniach sytuacji życiowej bezrobotnego (małe dziecko, niepełnosprawny członek 
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rodziny, brak odpowiedniego wykształcenia) oraz nie ustala przyczyn pozostawania bez pracy  

(np. z pracownikiem socjalnym). PUP, stosuje instrumenty dotyczące szeroko pojętej aktywizacji 

zawodowej, działalność OPS koncentruje się natomiast na integracji społecznej. Tymczasem 

skuteczna pomoc wymaga często zintegrowanego wsparcia obu instytucji. Wynika to z kilku 

zasadniczych przyczyn. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej mają znacznie szerszą wiedzę  

na temat sytuacji klientów, jednak instrumenty, jakimi dysponują dają im ograniczone możliwości 

poprawy sytuacji podopiecznych.  

Z kolei powiatowe urzędy pracy posiadają szerokie możliwości w zakresie aktywizacji 

zawodowej, natomiast brak im na tyle szczegółowej wiedzy o klientach, aby oferowana pomoc była 

zawsze adekwatna i skuteczna. Potrzeba wspólnej pracy nad klientem obu instytucji (zarówno PUP, 

jak i OPS) wynika także z faktu, iż udzielana przez OPS pasywna pomoc w postaci wsparcia 

materialnego, świadczeń pieniężnych, zasiłków itp. przyczynia się najczęściej do efektu bierności  

u osób z niej korzystających, co w konsekwencji nie przynosi dalekosiężnych skutków w postaci 

poprawy sytuacji życiowej klienta, a jedynie niejako „uzależnia”, daną osobę od korzystania z pomocy 

społecznej. Pomoc powinna koncentrować się na tworzeniu szans dla aktywności i integracji 

społecznej.  

 Główny problem we współpracy PUP i OPS stanowi brak zapisów ustawowych 

wprowadzających, obowiązek wzajemnej współpracy obu instytucji na rzecz wspólnych klientów. 

Pewne usprawnienie w omawianym zakresie przyniosło wprowadzenie w 2009 r.  

do ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy możliwości zawierania porozumień 

pomiędzy powiatowym urzędem pracy i ośrodkiem pomocy społecznej określających, zasady 

wzajemnej współpracy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, 

znajdujących się „w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Przykładem wspólnych działań jest 

prowadzenie szkoleń lub innego rodzaju wsparcia np. doradztwa i warsztatów motywacyjnych dla 

klientów obu typów instytucji. 

 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Masłowie i w Bielinach podejmują współpracę  

z Powiatowym Urzędem Pracy organizując działania na rzecz osób bezrobotnych będących 

równocześnie klientami pomocy społecznej. Do najważniejszych należy: 

- wymiana informacji o planowanej realizacji szkoleń w ramach POKL (współpraca odbywała się na 

podstawie porozumień o współpracy na lata 2008-2013 roku). 

- w zakresie realizacji programu „Arka-Akademia Rozwoju Kobiet Ambitnych” skierowanym do 

kobiet bezrobotnych w wieku do 25 lat, posiadających niskie wykształcenie. 

W ramach programu kobiety bezrobotne podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenie z zakresu 

księgowości komputerowej „Kadry i płace”, moduł dress-code, autoprezentacji, 6 miesięczny staż.  
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- w zakresie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych skierowanych do osób bezrobotnych 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (w 2013r. zaangażowanych w prace społecznie 

użyteczne w Gminie Masłów było 20 osób, zaś w Gminie Bieliny 13 osób).  

- w zakresie organizacji „Targów Pracy” skierowanych do osób bezrobotnych (na terenie Gmin 

Bieliny targi odbyły się 2012 rok zaś w Gminie Masłów w 2013 rok). 

Dodatkowo do Urzędu Gminy i innych podległych jednostek organizacyjnych kierowane są 

osoby bezrobotne na staż, prace interwencyjne, roboty publiczne. 

W ramach porozumienia z Centrum Integracji Społecznej w zakresie osób bezrobotnych  

z terenu Gminy Masłów jest realizowany indywidualny program zatrudnienia socjalnego. 

W ramach programu „JUNIOR” prowadzona jest aktywizacja zawodowo osób 

niepełnosprawnych poprzez odbywanie stażu w jednostkach organizacyjnych Gminy Masłów.  

Od września 2013r. podpisana jest umowa w zakresie systemu informatycznego 

zapewniającego dwukierunkową wymianę danych, dotyczących beneficjentów obszaru rynku pracy  

i pomocy społecznej.  

Mając na uwadze kompleksową pomoc rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym 

ważnym elementem jest również współpraca z organizacjami pozarządowymi. Obecna współpraca  

z organizacjami pozarządowymi dotyczy zlecania szkoleń, konsultacji i wymiany informacji, 

zawierania porozumień o współpracy oraz uczestnictwa w projektach unijnych. Poprawa współpracy 

urzędów z organizacjami pozarządowymi pozwoliłaby na zapewnienie kompleksowego wsparcia 

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.  

PCPR w Kielcach w ramach koordynacji działań pomiędzy powiatem a gminą  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie działań interdyscyplinarnych 

nawiązał stałą współpracę z siedmioma gminami powiatu kieleckiego. Podpisano porozumienia 

dotyczące tworzenia i współpracy Zespołów Interdyscyplinarnych. Przedstawiciel PCPR bierze udział 

w posiedzeniach Zespołów w gminach, których celem jest między innymi: diagnozowanie problemu 

przemocy w rodzinie, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

analizowanie opracowanych planów pomocy, wdrażanie procedury „Niebieskie Karty”. Pozostałe 

Gminy zadeklarowały udział w posiedzeniach przedstawiciela PCPR w przypadkach wymagających 

wsparcia. 

  Kolejnym poziomem współpracy międzyinstytucjonalnej jest współpraca  

z wymiarem sprawiedliwości. Policja współpracuje z wieloma organizacjami pomocy społecznej m.in. 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Gminnymi 

Ośrodkami Pomocy Społecznej, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

stowarzyszeniami i fundacjami.  Także na poziomie Urzędu Gminy, Urzędu Miasta czy Urzędu 

Wojewódzkiego poszczególne wydziały są zaangażowane do współpracy. Jednak zakres 

kompetencyjny zadań, określone procedury czy forma realizacji zadań powodują, że nie wszystkie 
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obszary tematyczne można załatwić wspólnie. Zakres zadań policji to m.in.: przeciwdziałanie 

patologiom społecznym, popełnianiu przestępstw i wykroczeń, przemocy w rodzinie, profilaktyka  

i edukacja prewencyjna, wiktymologiczna, piecza zastępcza, poradnictwo, pobudzanie  

do aktywności i zaangażowania w społeczność lokalną. Dotyczy to osób wykluczonych społecznie, 

bezdomnych, nieporadnych zawodowo czy rodzinnie. Informacje pomiędzy instytucjami, wymieniane 

są na zespołach interdyscyplinarnych i wynikają z prowadzonych postępowań przygotowawczych, 

pozyskiwane są ze szkół, od pedagogów, z urzędów, od kuratorów. Pozwala to na podejmowanie 

działań w miarę możliwości skutecznych, kompleksowych i optymalnych. 

 

2.4 Identyfikacja barier utrudniających usamodzielnienie członków rodzin 

          wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

Bariery utrudniające  usamodzielnienie się członków rodzin wielodzietnych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które zostały zdiagnozowane podczas prac przygotowawczych do działań 

zawartych w pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji 

pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż„  uległy częściowej ewaluacji. Koncepcją 

pilotażowej części wyżej wymienionego projektu było utworzenie skoordynowanego systemu 

współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu 

bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu 

świadczeń pomocy społecznej, a także wprowadzenie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji  

i integracji społecznej 

Problemami, które nadal mają znaczący wpływ na poprawę sytuacji w rodzinach są kwestie 

związane z bezrobociem spowodowane niskim poziomem wykształcenia oraz niska aktywność 

społeczna i zawodowa. Z punktu widzenia pomocy społecznej, wyjątkowo niekorzystną, a być może 

nawet najbardziej dotkliwą kwestią braku posiadania zatrudnienia jest dezaktywizacja zawodowa. 

Prowadzi ona bowiem bezpośrednio do marginalizacji społecznej, która nie dotyczy jedynie jednostki, 

ale również jej najbliższego otoczenia. A zatem dezaktywizacja zawodowa głowy rodziny będzie 

negatywnie odbijać się na całej rodzinie i w konsekwencji, może zminimalizować szanse rozwoju 

dzieci. W efekcie będziemy mieć do czynienia z negatywnymi konsekwencjami bezrobocia, 

dotykającymi kolejne pokolenia. Dochody uzyskiwane z pracy oraz innych źródeł wyznaczają 

standard życia rodziny, a ich brak powoduje wzrost zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. Normą staje się korzystanie ze świadczeń oferowanych przez ośrodek pomocy 

społecznej. Niska aktywność zawodowa i uzależnienie od pomocy społecznej wynikają  

z niezaradności życiowej. Sprzyja to niskiemu poczuciu własnej wartości, lęku przed zmianą  

i skutkuje brakiem motywacji. Bierna postawa i wyuczona bezradność utrudnia usamodzielnianie się 



 

 

43 

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej 

Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 
tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99,  

www.crzl.gov.pl 

dzieci podczas wchodzenia w okres dorosłości. Młodsze pokolenie w rodzinach uzależnionych  

od pomocy społecznej wychowywane w tym duchu i słabej świadomości zaniedbuje edukację, 

poprzestając na poziomie szkoły gimnazjalnej. Tym bardziej, że brakuje pieniędzy na dalszą edukację, 

czy na koszt dojazdu do szkoły.  Kobiety w rodzinach wielodzietnych mają ograniczone szanse  

na aktywność zawodową ze względu na pełnienie ról opiekuńczo-wychowawczych. Priorytetowe 

znaczenie przyznają swoim obowiązkom rodzinnym i dopiero w ich kontekście próbują rozważać 

swoje ewentualne plany i marzenia zawodowe. Aktywność zawodowa kobiet wiejskich zanika po raz 

pierwszy w momencie ciąży i w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi. Osłabienie 

zainteresowania podjęciem pracy zarobkowej trwa do momentu, kiedy kobieta uznaje, że najmłodsze 

dziecko jest już „odchowane”. Wieloletnia przerwa wywołuje rodzaj niechęci, obawy przed powrotem 

do pracy zarobkowej, szczególnie wtedy, kiedy jej wykonywanie wiąże się z koniecznością dojazdów, 

z utratą kontroli kobiety nad rozwojem wydarzeń we własnym domu i rodzinie.  

Bezrobocie determinujące brak środków finansowych i trudną sytuację życiową, 

spowodowane jest przede wszystkim złą sytuacją na lokalnym rynku pracy, która m. in. utrudnia 

łączenie opieki nad dziećmi z pracą zawodową. W efekcie decyzja o rezygnacji z podjęcia 

zatrudnienia celem sprawowania opieki nad dziećmi jest często wymuszona przez warunki panujące 

na rynku pracy w gminie. Przyczynami bezrobocia w rodzinach wielodzietnych są także niskie 

umiejętności i kwalifikacje zawodowe członków rodzin i ich niechęć do podjęcia pracy. W połączeniu 

z koniecznością zajmowania się dziećmi prowadzi to do uzależnienia się rodzin od świadczeń 

wypłacanych z pomocy społecznej i w konsekwencji utrwalania trudnej sytuacji życiowej. Bezrobotni 

nie posiadają wiedzy i umiejętności poruszania się na lokalnym rynku pracy. Jest to między innymi 

rezultat braku wsparcia ze strony osób i instytucji zajmujących się problemami bezrobocia. Osoby te 

czują się źle traktowane przez urzędników, którzy rutynowo wypełniają swoje obowiązki, bez 

zaangażowania się w indywidualne sytuacje konkretnych kobiet i ich rodzin. Nie są one przez te 

instytucje inspirowane do wykazywania dodatkowej aktywności w zakresie poszukiwania pracy, 

napotykają na liczne utrudnienia biurokratyczne, brak życzliwości i lekceważenie ich trudności, 

związanych chociażby z dotarciem do tych ośrodków, kosztami przejazdów. U osób pozostających 

długotrwale bez pracy zanika nawyk pracy. Stwarza to bezpośrednie zagrożenie ubóstwem, jak również 

sprzyja kulturowemu dziedziczeniu biedy. Brak perspektyw życiowych przekłada się na skłonność  

do uzależnień i problemów w rodzinie. Kolejną barierę stanowi zbiurokratyzowany system pomocy 

społecznej, co ogranicza możliwości skutecznej pracy socjalnej. Dodatkowo mała aktywność i izolacja 

społeczna rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wynika z niewielkiej liczby wolontariuszy. 

Niewiele organizacji, zarówno formalnych jaki i nieformalnych, na terenie gminy działa na polu 

pomocy społecznej. Brakuje lokalnych liderów i brak wiary we własne możliwości. Zbyt mało działań 

na rzecz lokalnej społeczności wynika ze słabej komunikacji społecznej, a także z ograniczonych 
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możliwości budżetowych organizacji pozarządowych, słabo wspieranych przez budżet gminy. Innym 

czynnikiem jest wpływ kultury indywidualizmu z nastawieniem na konsumpcjonizm. 

Już na samym początku zdiagnozowane zostały bariery utrudniające usamodzielnianie się rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Część z nich niestety pozostała, natomiast część barier, 

dzięki działaniom jakie niósł  ze sobą pilotaż projektu p.n. „Schematom STOP! Wspólne działania 

instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”  została częściowo lub całkowicie 

zniwelowana. 

Bariery, które zostały przełamane częściowo lub całkowicie to: 

Bariery wewnętrzne (dotyczące danej osoby lub członków jej rodziny) to: 

 brak motywacji u niektórych osób do podjęcia wysiłku związanego z szukaniem pracy czy 

podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, 

 niska samoocena, 

 zniechęcenie związane z ponoszeniem częstych porażek w szukaniu pracy, 

 brak obowiązkowości, 

 wyuczona bezradność, 

 niezaradność życiowa, 

 nieumiejętność autoprezentacji (lęk przed wystąpieniem na zewnątrz), 

 zaniedbania dotyczące wyglądu zewnętrznego, 

 nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań, 

 brak zainteresowań,  

 brak wizji i planów w życiu, 

 trudność z załatwianiem różnych spraw w urzędach, uzupełnianiem dokumentów (bariery 

edukacyjne), 

 przyzwyczajenie się do uzyskiwania korzyści płynących ze wsparcia ośrodków pomocy 

społecznej (postawa: lepiej mieć coś za darmo niż wysilać się), 

 brak dobrych relacji z innymi ludźmi, znajomymi, 

 poczucie wyobcowania, dyskryminacji, 

 

Bariery wewnętrzne, których nie udało się przełamać: 

 brak odpowiedniego wykształcenia i przygotowania do pracy, 

 brak środków finansowych na podniesienie swoich kwalifikacji, brak własnego mieszkania, 

 brak pracy lub bardzo niskie zarobki uniemożliwiające usamodzielnienie się, 

 brak wsparcia ze strony bliższej i dalszej rodziny, 

 brak odpowiednich wzorców rodzinnych dotyczących radzenia sobie w życiu, 

 uzależnienia, 
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 różnego rodzaju niepełnosprawność, choroby danej osoby lub członka rodziny, 

 trudności komunikacyjne, 

 

Bariery zewnętrzne, które zostały całkowicie lub częściowo przełamane 

 małe zaangażowanie lub brak zaangażowania środowiska lokalnego na rzecz osoby 

bezrobotnej, 

 zawiłość dokumentacji, którą trzeba uzupełnić lub zebrać w określonych instytucjach. 

 

Bariery zewnętrzne, których nie udało się przełamać 

 brak miejsc pracy na lokalnym rynku, 

 brak żłobków w małych gminach, brak miejsc w przedszkolach dla dzieci lub zbyt wysokie 

opłaty za uczęszczanie dziecka do tego typu placówki, 

 brak odpowiedniego zrozumienia ze strony przedstawicieli różnych instytucji dla tego typu 

osób (czasem zdarza się poniżanie, obśmiewanie, co może wywołać u tej osoby tzw. 

„powtórne zranienie” powodujące blokady do dalszego działania).  

 

Do instrumentów, które miały znaczący wpływ na pomoc w przełamywaniu barier należy 

zaliczyć:  

 Wszelkie działania, które miały na celu zdobycie nowych, bądź podwyższenie nabytych 

wcześniej kwalifikacji zawodowych (szkolenia, kursy) 

 Indywidualne konsultacje z doradca zawodowym,  

 Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, 

Instrumenty te pozostawiły w uczestnikach projektu  namacalny efekt w postaci tego,  

że pozwoliły im przełamać zakorzenione obawy dotyczące swobodnego poruszania się na 

obecnym rynku pracy.  

 Wyjazdy studyjne, 

 Wyjazdy społeczno- integracyjne, 

Grupa tych instrumentów miała znaczący wpływ na wzrost wiedzy, wymianę 

doświadczeń oraz inspiracje do dalszego rozwoju. Jest to cenny efekt spotkań 

informacyjnych i wizyt studyjnych organizowanych w ramach udziału w pilotażowej 

części projektu p.n. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej 

i instytucji rynku pracy – pilotaż”. 
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 Spotkania w Centrum dla Rodzin w ramach grupowych warsztatów z zakresu efektywnego 

poszukiwania pracy, połączone z nauką przygotowania CV, listu motywacyjnego oraz 

kreowania własnego wizerunku, 

 Warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych, 

 Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i dzieci, 

Te instrumenty miały pozytywny wpływ na przełamanie barier związanych z zaniżoną 

samooceną, zaniżonym poczuciem własnej wartości. Szczególnie zajęcia z wizażu  

i  kreowania własnego wizerunku pomogły uczestnikom projektu zwiększyć świadomość, 

jak ważnym elementem jest ubiór  i wygląd zewnętrzny w trakcie rozmowy 

kwalifikacyjnej. Uczestnicy dowiedzieli się jak odpowiednio dobrać strój i wykonać 

makijaż, aby wyglądać profesjonalnie i wzbudzać zaufanie przyszłego pracodawcy. 

 Zajęcia wspierające indywidualny rozwój zainteresowań, szczególnie w przypadku dzieci, 

 Wspólne rodzinne wyjścia do kina, na basen, 

 Imprezy lokalne, festyny, pikniki, 

 Spotkanie wigilijne, 

Zespół tych instrumentów miał pozytywny wpływ na więzi rodzinne, które w przypadku niektórych 

rodzin odrodziły się na nowo. Wspólnie, radośnie przeżyte chwile bardzo silnie przybliżyły do siebie 

wszystkich członków rodziny, dając jednocześnie przekonanie o osobistym dobru otrzymywanym  

w tej wspólnocie. To właśnie wspólny wypoczynek, wspólne zajęcia sportowe-basen, czy udział  

w spotkaniach takich jaki piknik, czy wigilia pozwala jeszcze lepiej poznać pozostałe osoby. Relacje, 

w jakich pozostają wobec siebie członkowie rodziny, wpływają w znacznym stopniu na ich życie.  

W zależności od tego, czy więź rodzinna jest spójna, czy nie, dana rodzina może właściwie się 

rozwijać lub przeżywać kryzys. Dlatego też szczególnie zaakcentowana została tu rola w/w 

instrumentów. 

          Jeśli chodzi o instrumenty, które okazały się nieefektywne w niwelowaniu barier utrudniających 

usamodzielnienie się członków rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

trudno jest jednoznacznie wskazać konkretny instrument, bądź instrumenty które zawiodły. Patrząc na 

efekt końcowy pilotażowego projektu i na fakt, że jednej rodzinie udało się usamodzielnić, można na 

przyszłość spróbować zastanowić się  na wprowadzeniu  innowacyjności w działania ze strony 

instytucji związanych z rynkiem pracy. 
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3. Katalog usług skierowanych do rodzin wielodzietnych. 

Tabela 8. Katalog usług skierowanych do rodzin wielodzietnych zrealizowanych w ramach pilotażu  

MODUŁY 

ZATRUDNIENIOWY 
SPOŁECZNY  

I INTEGRACYJNY 
RODZINNY 

SPORT KULTURA  

I EDUKACJA 

Indywidualne spotkania  

z doradcą zawodowym.  

W czasie, powyższych spotkań 

uczestnicy zostali poddani badaniom 

testowym, zaś w trakcie dodatkowych 

rozmów z doradcą określono 

predyspozycje zawodowe  

i motywację uczestników do zmian. 

Kolejnym etapem był dobór 

odpowiedniego typu szkolenia/kursu 

odpowiadającego potrzebom rynku 

pracy i predyspozycjom osoby. 

Uczestnicy mieli również na bieżąco 

dostęp do ofert pracy oraz stażowych. 

Kilkoro z nich podjęło zatrudnienie. 

Utworzono Centrum dla Rodzin, 

mieszczące się w biurze projektu 

w Kielcach przy ul. Okrzei 18, IV 

piętro, pok. 9, gdzie nie tylko 

odbywały się wszystkie spotkania 

MGI, MGI oraz PZKW, ale 

również warsztaty z zakresu 

terapeutyczne, część korepetycji, 

czy szkoleń; 

Zorganizowano siedmiodniowy 

wyjazd integracyjny 

ukierunkowany na rozwój 

indywidualnych zainteresowań, 

połączony  

Przeprowadzono cykl warsztatów  

z zakresu umiejętności rodzicielskich 

/wychowawczych, organizowania 

życia rodzinnego realizowanych  

w Centrum dla Rodzin, tematy to 

m.in. - „Poszerzenie wiedzy 

uczestników na temat postaw 

rodzicielskich i ich wpływu  

na funkcjonowanie dzieci”, 

- „Pogłębianie wiedzy i umiejętności 

związanych ze stosowaniem 

odpowiednich metod 

wychowawczych”, 

 - „ Znaczenie prawidłowej 

komunikacji i wzajemnych relacji 

Zorganizowano półkolonie „Lato z 

robotami” dla 9 dzieci 

uczestniczących w pilotażu,  

był to wypoczynek połączony  

z zabawą oraz nauką budowy  

i programowania robotów,  

ze specjalnych edukacyjnych 

zestawów Lego; 

Zakupiono i przekazano rodzinom 

stroje kąpielowe wszystkim 

uczestnikom pilotażu; 

Zakupiono i przekazano 

uczestnikom vouchery na rodzinne 

wejścia na basen (po 7 szt./os.); 
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Zaplanowano również organizację 

staży zawodowych. 

Zorganizowano kursy oraz szkolenia 

zawodowe, odpowiadające 

predyspozycjom uczestników, m.in.: 

- kurs „Nowoczesny sprzedawca-   

fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i 

terminali  płatniczych”  -  2 osoby; 

- kurs „Specjalista kadrowo- 

      płacowy”  -  3 osoby; 

Oba kursy w ramach współpracy 

międzyinstytucjonalnej zorganizował 

Powiatowy Urząd  Pracy w Kielcach. 

 - kurs operator koparki wraz ze  

 stażem zawodowym – 1 osoba,  

 organizowany poprzez inną 

instytucję; 

- kurs prawa jazdy kat. B – 5 osób; 

- „Kosztorysowanie + obsługa  

 programu Norma Pro” – 1 osoba 

- szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” 

– 7 osób; 

z warsztatami z zakresu 

aktywizacji zawodowej oraz z 

warsztatami interpersonalnymi 

p.n. „Bądź kreatywny”; 

Zorganizowano Festyn Rodzinny 

w Lisowie dla rodzin 

uczestniczących w projekcie,  

ich otoczenia oraz środowiska 

lokalnego. Była to impreza 

integracyjna, w której wzięli 

udział uczestnicy projektu, 

członkowie dalszej rodziny, 

przedstawiciele władz lokalnych  

i środowiska lokalnego, rodziny 

funkcjonujące prawidłowo, 

członkowie PZKW i MGI. 

Zadanie to integracja rodzin, 

promowanie wspólnego spędzania 

czasu; 

Zorganizowano spotkanie wigilijne 

dla rodzin uczestniczących  

w pilotażu oraz ich otoczenia  

między członkami rodziny  

w wychowaniu dzieci” 

- „Umiejętność określania emocji 

własnych i dziecka oraz pozytywnego 

radzenia sobie z trudnymi uczuciami. 

Konstruktywne rozwiązywanie 

konfliktów i problemów”; 

Zorganizowano opiekę nad 

małoletnimi dziećmi w bawialni „Raj 

Urwisa” – każdorazowo w trakcie 

uczestnictwa ich opiekunów  

w warsztatach organizowanych  

w Centrum dla Rodzin; 

Zwrot kosztów dojazdu na spotkania, 

umożliwiający rodzinom uczestnictwo 

w spotkaniach; 

Przeprowadzono indywidualne 

rozmowy z terapeutą rodziny – 6 

rodzin; 

Przeprowadzono poradnictwo 

psychologiczno-pedagogiczne w celu 

rozwijania umiejętności społecznych, 

Zakupiono i przekazano 

uczestnikom vouchery na rodzinne 

wyjścia do kina na seanse 2D i 3D 

(po 3 szt./os.); 

Zakupiono i przekazano wyprawki 

szkolne dla przedszkolaków, dzieci  

i  młodzieży szkolnej (do  poziomu  

szkoły średniej). Wyprawki zawierały 

m.in. plecaki, stroje na w-f – koszulki, 

spodenki, piórniki, zeszyty 

farby, bloki, kredki i inne przybory 

szkolne. Zestawy zostały 

dopasowane do grup wiekowych. 

Zakupiono i przekazano worek 

bokserski oraz rowerek  

stacjonarny dla 1 rodziny, dla  

chłopca z zespołem Aspergera, 

który zgodnie z zaleceniami 

lekarza ma mu pomóc 

rozładowywać emocje oraz 

walczeniu z nadwagą; 
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- kurs „Barista” – 6 osób; 

 - kurs „Spawania blach i rur  

     spoinami pachwinowymi metodą  

     MAG (135-1) – 1 osoba; 

Zorganizowano warsztaty praktycznej 

nauki zawodu z zakresu doskonalenia 

umiejętności budowlano-

wykończeniowych. Zajęcia odbywały 

się w domu jednej z rodzin objętych 

pilotażem, uczestniczyło w nich 4 

mężczyzn, którzy na zakończenie prac 

otrzymali zaświadczenia o ukończeniu 

warsztatów; 

Zorganizowano grupowe warsztaty  

w zakresie aktywnego poszukiwania 

pracy wraz z nauką przygotowywania 

CV i listu motywacyjnego, 

przygotowania do rozmowy  

z pracodawcą, metod aktywnego 

poszukiwania pracy połączone  

z wyjazdem integracyjnym; 

Organizacja cyklu wizyt studyjnych: 

o charakterze imprezy 

integracyjnej, w której wzięły 

udział rodziny uczestniczące  

w pilotażu, członkowie dalszej 

rodziny, przedstawiciele władz 

lokalnych i środowiska lokalnego, 

rodziny funkcjonujące prawidłowo, 

członkowie PZKW i MGI.  

W czasie spotkania poza licznymi 

atrakcjami, każdy z beneficjentów 

otrzymał paczkę świąteczną  

z artykułami spożywczymi  

o wartości 100 zł; 

Poszerzono wiedzę uczestników  

na temat funkcjonowania 

organizacji na terenie gmin  

i powiatu poprzez uczestnictwo 

beneficjentów w wyjazdach 

studyjnych; 

Zorganizowano weekendową 

wycieczkę do Zakopanego wraz  

z licznymi atrakcjami, zarówno dla 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

w rodzinie i relacjach z kolegami – 5 

rodzin; 

Przeprowadzono poradnictwo prawne 

– 1 rodzina; 

Zorganizowanie zajęć promujących 

wspólne, rodzinne spędzanie czasu: 

rozwijające umiejętności manualne 

podczas wyjazdu integracyjnego; 

Poprawa warunków mieszkaniowych 

poprzez adaptację pomieszczeń – 

zakup materiałów budowlano-

wykończeniowych dla 7 rodzin – 

rodziny zobowiązały się do 

przeprowadzenia prac samodzielnie 

lub z pomocą rodziny i najbliższego 

otoczenia; 

Poprawa warunków bytowych  

 poprzez zakup dwóch pralek  

automatycznych dla dwóch  

rodzin, dwóch biurek, sofy,  

 meblościanki oraz mebli kuchennych; 

Zakupiono okulary korekcyjne  

dla jednego dziecka z 

astygmatyzmem w celu 

zapewnienia mu możliwości nauki; 

 Zorganizowano korepetycje dla 

dzieci uczestniczących w pilotażu, 

odbywały się one zarówno w  

domu beneficjentów, jak i w 

Centrum dla Rodzin. Były to 

korepetycje z języka angielskiego, 

niemieckiego i polskiego, jak 

również z matematyki i chemii; 

Zakupiono pomoce dydaktyczne 

dla dzieci korzystających z  

korepetycji. Książki, słowniki oraz 

pozostałe pomoce zostały 

zakupione zgodnie z sugestiami 

korepetytorów i dostosowane  

do potrzeb uczniów; 

Zrealizowano naukę gry na   

instrumentach klawiszowych dla 

jednego dziecka uczestniczącego 
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m. in. do Gospodarstwa 

Agroturystycznego „Nad Wodą”  

w Ciekotach, Świętokrzyskiego Klubu 

Jazdy Konnej w Brzezinkach oraz 

Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Kielcach, „Osadzie 

Średniowiecznej”  

w Hucie Szklanej wraz ze spotkaniem 

z członkiniami spółdzielni socjalnej 

„Pod Jodłami”, podczas których 

uczestnicy mieli możliwość 

zapoznania się z zakładaniem oraz 

funkcjonowaniem w/w podmiotów 

oraz mieli również możliwość 

integracji rodzinnej; 

Zwieńczenie cyklu wizyt studyjnych 

poprzez wyjazd do Bałtowa 

połączony z przeprowadzeniem 

spotkania tematycznego pn. „Rozwój 

społeczno-gospodarczy Bałtowa  

w oparciu o idee partnerstwa 

trójsektorowego 

dzieci jak i dorosłych, m.in. 

zwiedzaniem Zakopanego, kolacją 

w stylu regionalnym  

z przyśpiewkami, ogniskiem  

i wizytą św. Mikołaja; 

Przeprowadzono warsztaty  

z profilaktyki przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz radzenia 

sobie w sytuacjach kryzysowych; 

 

 

Zakupiono elementy do   

samodzielnej budowy placu  

 zabaw dla rodziny dziecka  

z zespołem Aspergera, którego 

członkowie rodziny wykonali  

samodzielnie; 

Zdiagnozowano deficyty edukacyjne 

u dzieci, które skompensowano 

poprzez korepetycje; 

Zorganizowano terapię dziecka  

z  zespołem Aspergera 

w wymiarze 40 godzin, w postaci  

indywidualnych spotkań oraz  

konsultacjach z nauczycielami 

 w szkole; 

 

 

 

 

 

 

 

w projekcie; 

Jednej z uczestniczek pilotażu  

sfinansowano pierwsze miesiące 

rozpoczętej przez nią nauki  

w Wyższej Szkole Administracji 

Publicznej(studia niestacjonarne); 

Odbyły się zajęcia z elementami 

nauki jazdy konnej w ramach wizyt 

studyjnych/festynu  rodzinnego;  
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 i ekonomii społecznej”  

wraz z zaprezentowaniem dobrych 

praktyk(zwiedzanie kompleksu); 

Zorganizowano warsztaty z zakresu 

kreowania wizerunku dla 14 

uczestników (11 kobiet, 3 mężczyzn). 

Warsztaty odbyły się dwuetapowo, 

zawierały 2 godziny zajęć  

z psychologiem na temat 

samoakceptacji oraz 3 godziny  

z doradcą zawodowym  

o autoprezentacji oraz rozmowie 

kwalifikacyjnej. Kolejnym etapem 

były zajęcia z wizażystą, podczas 

których uczestnicy zapoznali się  

z umiejętnością kreowania wizerunku. 

Panie otrzymały usługę makijażu 

dziennego wraz z instruktarzem. 

Wszyscy uczestnicy  skorzystali  

z usługi fryzjerskiej Dodatkowo 

każdy z uczestników otrzymał zestaw 

kosmetyków pielęgnacyjnych  
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o wartości 100 zł; 

Jedna z uczestniczek aktywnie 

zaangażowała się w pomoc w CIK  

w ramach pracy wolontarystycznej; 

Zaplanowano podjęcie staży 

zawodowych dla dwóch uczestników 

pilotażu. 
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4. Cele, rezultaty, działania,  wskaźniki i rezultaty rodzinnego programu aktywizacji 

Cel główny: 

 

Działania Nazwa wskaźnika Wartość 

wskaźnika do 

osiągnięcia 

Wartość 

wskaźnika 

osiągniętego 

Rezultaty/ efekty 

Opracowanie i 

wdrożenie nowych 

instrumentów 

aktywizacji 

zawodowej i 

integracji 

społecznej 

ukierunkowanych 

na kompatybilność 

oddziaływania na 

rodziny 

wielodzietne 

zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym z tytułu 

bezrobocia i 

niemożności 

wyjścia z systemu 

1.Powołanie PZKW 

2.Powołanie MGI 

3.Wybór opiekuna rodziny 

4.Organizacja zespołów 

roboczych 

1.Liczba kluczowych 

instytucji działających  

w ramach PZKW 

9 9 1.Opracowanie 

jednego Lokalnego 

Programu 

Interdyscyplinarnej 

Współpracy (LPIW)  

2. Opracowanie 

rodzinnego programu 

aktywizacji 

zawodowej, pomocy i 

integracji społecznej 

2. Nawiązanie 

współpracy 

instytucjonalnej 

i podpisanie 

porozumienia o 

współpracy  

3.Objęcie pomocą 10 

rodzin z dwóch Gmin 

Bieliny i Masłów. 

2.Liczba podmiotów 

działających w MGI 

 

6 6 
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świadczeń pomocy 

społecznej 

 (z programu 

systemowego) 

3.Liczba powołanych 

opiekunów rodziny 

9 

 

9 

 

Cele szczegółowe: 

 

Działania 

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

wskaźnika  

do osiągnięcia 

 

Wartość wskaźnika 

osiągniętego 

 

Rezultaty/ efekty 

Zwiększenie 

spójności 

oddziaływania 

instytucji dwóch 

systemów wsparcia 

i pomocy (IPiIS  

i IRP) 

 

1. Organizacja spotkań MGI 

i PZKW 

2. Powołanie członków MGI 

 

 

1. Ilość spotkań MGI 12 12 1. Wspólna ewaluacja 

10 kontaktów  

rodzinnych 

2. Wypracowanie 

rodzinnego programu 

aktywizacji 

zawodowej, pomocy  

i integracji społecznej 

3. Inne rezultaty w 

zakresie „spójności”: 

wypracowanie ścisłej 

współpracy, sprawnej 

komunikacji i oraz 

systemu wsparcia i 

pomocy (IPiIS i IRP) 

ukierunkowanego  

2. Ilość wspólnych 

spotkań MGI i PZKW 

12 12 
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na pracę 

interdyscyplinarną. 

 

Zwiększanie 

kwalifikacji 

zawodowych  

i zdobycie 

umiejętności 

umożliwiających 

ponowne wejście na 

rynek pracy. 

Podniesienie 

poziomu motywacji 

dorosłych członków  

rodzin objętych 

pilotażem do 

przyjęcia aktywnej 

postawy i wiary we 

własne możliwości  

w pokonywaniu 

barier fizycznych i 

psychologicznych 

1. Indywidualne spotkania  

z doradcą zawodowym.  

W czasie, powyższych 

spotkań uczestnicy zostali 

poddani badaniom 

testowym, zaś w trakcie 

dodatkowych rozmów  

z doradcą określono 

predyspozycje zawodowe  

i motywację uczestników do 

zmian. Kolejnym etapem był 

dobór odpowiedniego typu 

szkolenia/kursu 

odpowiadającego potrzebom 

rynku pracy i 

predyspozycjom osoby. 

Uczestnicy mieli również na 

bieżąco dostęp do ofert pracy 

oraz stażowych. Kilkoro  

z nich podjęło zatrudnienie. 

Zaplanowano również 

Liczba osób 

uczestniczących  w 

indywidualnych 

spotkaniach z doradcą 

16 12 Określono 

predyspozycje 

zawodowe i dobrano 

odpowiednie 

szkolenia/ kursy dla 12 

osób. 
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związanych ze sferą 

zawodową. 

 

organizację staży 

zawodowych. 

1. Zorganizowano kursy oraz 

szkolenia zawodowe, 

odpowiadające 

predyspozycjom 

uczestników, m.in.: 

a)  „Nowoczesny 

sprzedawca- fakturzysta 

 z obsługą kas  fiskalnych 

i terminali płatniczych” 

b) Specjalista „kadrowo- 

      płacowy”   

Oba kursy w ramach 

współpracy   

międzyinstytucjonalnej  

zorganizował Powiatowy 

Urząd Pracy w Kielcach. 

c) kurs operator koparki 

wraz ze stażem 

zawodowym      

Organizowany poprzez 

inną instytucję; 

d) kurs prawa jazdy kat. B 

Liczba osób, które 

nabyły dodatkowe 

kwalifikacje 

 

70% osób 

podejmujących 

kurs/szkolenie 

100% osób 

ukończyło 

kurs/szkolenie 

Kursy/ szkolenia 

zorganizowane  

w ramach projektu 

umożliwiły 

uczestnikom i niskich 

lub 

zdezaktualizowanych 

kwalifikacjach 

zawodowych powrót 

na rynek pracy poprzez 

nabycie nowych 

kwalifikacji lub  

podwyższenie już 

posiadanych 

umiejętności 

zawodowych. 

Wartością dodaną był 

również wzrost 

poczucia własnej 

wartości, zdobycie 

umiejętności 

poruszania się na 
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e)  „Kosztorysowanie + 

obsługa programu 

Norma Pro”  

f) szkolenie „ABC 

Przedsiębiorczości” 

g)  kurs „Barista” 

h) „Spawanie blach i rur  

spoinami pachwinowymi 

metodą MAG (135-1)  

rynku pracy, a także 

zwiększenie 

aktywności zawodowej 

i społecznej 

uczestników. 

 

2. Zorganizowano warsztaty 

praktycznej nauki zawodu 

z zakresu doskonalenia 

umiejętności budowlano-

wykończeniowych.  

 

Liczba osób 

uczestniczących w 

warsztatach 

praktycznej nauki 

zawodu 

6 4 Praktyczne warsztaty 

nauki zawodu 

umożliwiło naukę bądź 

zwiększenie 

posiadanych już 

umiejętności  

w dziedzinie 

remontowo 

wykończeniowej. 

Zdobyte umiejętności 

pomogły w czterem 

mężczyznom  

w samodzielnym 

przeprowadzeniu 

remontu we własnych 
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domach. 

3. Zorganizowano grupowe 

warsztaty w zakresie 

aktywnego poszukiwania 

pracy wraz z nauką 

przygotowywania CV i 

listu motywacyjnego, 

przygotowania do 

rozmowy z pracodawcą, 

metod aktywnego 

poszukiwania pracy 

połączone z wyjazdem 

integracyjnym; 

Liczba osób, które 

nabyły umiejętności 

aktywnego 

poszukiwania pracy i 

zdobyły umiejętności 

pisania CV i LM 

16 16 16 uczestników 

poszerzyło bądź 

nabyło umiejętności 

aktywnego 

poszukiwani pracy 

oraz pisania LM i CV 

Liczba uczestników 

warsztatów 

autoprezentacji 

16 16 16 uczestników 

warsztatów zdobyło 

umiejętność 

autoprezentacji w 

kontakcie z 

pracodawcą.  

 

4. Organizacja cyklu wizyt 

studyjnych: m. in. do 

Gospodarstwa 

Agroturystycznego „Nad 

Wodą” w Ciekotach, 

Świętokrzyskiego Klubu 

Jazdy Konnej w 

Brzezinkach oraz 

Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Kielcach, 

Liczba rodzin 

uczestniczących w 

wyjeździe 

10 9 Wyjazd studyjny 

umożliwił 9 rodzinom 

poznanie zasad 

organizacji określonej 

formy 

przedsiębiorczości oraz 

możliwości 

wynikających z 

prowadzenia 

działalności  
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„Osadzie 

Średniowiecznej” w 

Hucie Szklanej wraz ze 

spotkaniem z 

członkiniami spółdzielni 

socjalnej „Pod Jodłami”, 

oraz wyjazd do Bałtowa 

połączony z 

przeprowadzeniem 

spotkania tematycznego 

pn. „Rozwój społeczno-

gospodarczy Bałtowa w 

oparciu o idee 

partnerstwa 

trójsektorowego i 

ekonomii społecznej” 

wraz z 

zaprezentowaniem 

dobrych praktyk. 

5. Zorganizowano 

warsztaty z zakresu 

kreowania wizerunku  

 

Liczba osób biorących 

udział w warsztatach  

23 ( 12 kobiet, 11 

mężczyzn) 

14 uczestników ( 11 

kobiet, 3 mężczyzn). 

Warsztaty odbyły się 

dwuetapowo, 

zawierały 2 godziny 

zajęć z psychologiem 

na temat 
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samoakceptacji oraz 3 

godziny z doradcą 

zawodowym  

o autoprezentacji oraz 

rozmowie 

kwalifikacyjnej. 

Kolejnym etapem były 

zajęcia z wizażystą, 

podczas których 

uczestnicy zapoznali 

się z umiejętnością 

kreowania wizerunku.  

Zwiększenie 

motywacji do 

działania i zaufania 

we własne 

możliwości do 

pokonywania 

barier fizycznych  

i psychologicznych, 

zaangażowanie  

w działanie na 

rzecz lokalnej 

1. Utworzono Centrum dla 

Rodzin   

Utworzenie Centrum 

dla Rodzin 

1 1 
Centrum dla Rodzin  

utworzono w biurze 

projektu w Kielcach 

przy ul. Okrzei 18, IV 

piętro, pok. 9, gdzie 

nie tylko odbywały się 

wszystkie spotkania 

MGI oraz PZKW, ale 

również warsztaty z 

zakresu umiejętności 

rodzicielskich 

/wychowawczych, 
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społeczności. 

 

spotkania 

terapeutyczne, część 

korepetycji, czy 

szkoleń; 

2. Organizacja 

siedmiodniowego 

wyjazdu integracyjnego  

 

Ilość rodzin 

uczestniczących w 

wyjeździe 

integracyjnym 

10 9 Siedmiodniowy 

wyjazd integracyjny 

dla rodzin biorących 

udział w pilotażu 

został zorganizowany 

w sierpniu. Uczestnicy 

wyjechali nad morze. 

Efektami wyjazdu 

były: integracja, 

wspólne spędzanie 

czasu wolnego przez 

rodziny, warsztaty 

interpersonalne „ Bądź 

kreatywny”, warsztaty 

z zakresu aktywizacji 

zawodowej, zajęcia 

rozwijające 

zainteresowania dzieci 

w czasie uczestnictwa 

rodziców w 
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warsztatach. 

3. Zorganizowano Festyn 

Rodzinny w Lisowie dla 

rodzin uczestniczących  

w projekcie, ich 

otoczenia oraz 

środowiska lokalnego. 

 

Liczba imprez 

integracyjnych 

1 1 Była to impreza 

integracyjna, w której 

wzięli udział 

uczestnicy projektu, 

członkowie dalszej 

rodziny, 

przedstawiciele władz 

lokalnych i środowiska 

lokalnego, rodziny 

funkcjonujące 

prawidłowo, 

członkowie PZKW i 

MGI. Efektem była 

integracja rodzin, 

promowanie 

wspólnego spędzania 

czasu.  

4. Zorganizowano spotkanie 

wigilijne dla rodzin 

uczestniczących  

w pilotażu oraz ich 

otoczenia. 

Liczba 

zorganizowanych 

spotkań 

1 1 Spotkanie Wigilijne 

miało charakter 

imprezy integracyjnej, 

w której wzięły udział 

rodziny uczestniczące 

w pilotażu, członkowie 
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 dalszej rodziny, 

przedstawiciele władz 

lokalnych i środowiska 

lokalnego, rodziny 

funkcjonujące 

prawidłowo, 

członkowie PZKW  

i MGI. W czasie 

spotkanie poza 

licznymi atrakcjami 

każdy z beneficjentów 

otrzymał paczkę 

świąteczną z 

artykułami 

spożywczymi o 

wartości 100 zł; 

5. Zorganizowanie 

weekendowej wycieczki 

do Zakopanego wraz  

z licznymi atrakcjami,  

Liczba rodzin 

uczestniczących w 

wycieczce 

10 10 
Zorganizowano 

weekendową 

wycieczkę do 

Zakopanego dla 10 

rodzin. Uczestnicy 

skorzystali z licznych 

atrakcji m.in. 

zwiedzaniem 
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Zakopanego, kolacją  

w stylu regionalnym  

z przyśpiewkami, 

ogniskiem i wizytą św. 

Mikołaja. Uczestnicy 

wycieczki pogłębili 

relacje zarówno 

miedzy sobą jak i z 

członkami innych 

rodzin. Dzięki temu 

nawiązały się silne 

więzi oraz deklaracje 

wzajemnej pomocy. 

6. Przeprowadzenie 

warsztatów z profilaktyki 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz 

radzenia sobie  

w sytuacjach 

kryzysowych; 

 

Liczba 

przeprowadzonych 

warsztatów 

2 2 Uczestnicy nabyli 

wiedzę o prawach 

osoby będącej ofiarą 

przemocy w rodzinie, 

instytucjach w których 

mogą otrzymać pomoc. 

Warsztaty miały 

również charakter 

terapeutyczny.   

7. Zorganizowanie cyklu 

warsztatów z zakresu 

Liczba 

zorganizowanych 

6 6 Przeprowadzono cykl 

warsztatów z zakresu 
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umiejętności 

rodzicielskich/ 

wychowawczych  

w Centrum dla Rodzin. 

warsztatów umiejętności 

rodzicielskich 

/wychowawczych, 

organizowania życia 

rodzinnego podczas 

których rodzice 

uczestniczący w 

warsztatach 

dowiedzieli się jak 

pomóc dziecku radzić 

sobie z uczuciami, jak 

je zachęcać do 

współpracy  

i samodzielności, jak 

nagradzać i co robić 

zamiast karania. 

Warsztaty 

przeznaczone były dla 

rodziców pragnących 

rozwijać się jak 

również 

przeżywających 

różnego rodzaju 

trudności 
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wychowawcze. 

Poszerzanie 

umiejętności 

interpersonalnych, 

wychowawczych i 

organizowania 

życia rodzinnego 

oraz wzmacnianie 

więzi rodzinnych i 

mobilizowanie do 

aktywnego udziału 

w społeczności 

lokalnej. 

1. Organizacja opieki nad 

małoletnimi dziećmi  

w bawialni. 

 

Liczba wyjść 6 8 Wyjście dzieci do 

bawialni „Raj Urwisa” 

– każdorazowo  

w trakcie uczestnictwa 

ich opiekunów  

w warsztatach 

organizowanych  

w Centrum dla Rodzin, 

pozwoliło rodzicom  

na uczestnictwo w 

warsztatach bez obawy 

o dzieci. 

2. Przeprowadzenie 

indywidualne rozmowy z 

terapeutą rodziny oraz 

poradnictwa 

psychologiczno 

pedagogicznego  

 

Liczba rodzin 

korzystających ze 

spotkań 

10 6 Przeprowadzono 

indywidualne 

spotkania z terapeutą 

rodziny lub 

psychologiem.  6 

rodzin uzyskało 

wsparcie w zakresie 

radzenia sobie  

w zaistniałych 

problemach.  

3. Przeprowadzanie Liczba rodzin 10 1 Jedna rodzina 
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poradnictwa prawnego 

 

korzystających z 

poradnictwa 

skorzystała z 

bezpłatnej porady 

prawnej.  

4. Poprawa warunków 

mieszkaniowych poprzez 

adaptację pomieszczeń – 

zakup materiałów 

budowlano-

wykończeniowych, mebli 

oraz sprzętu AGD 

 

Liczba rodzin  8 7 7 rodzin, które 

skorzystały z tej formy 

wsparcia zobowiązały 

się do 

przeprowadzenia prac 

samodzielnie lub  

z pomocą rodziny  

i najbliższego 

otoczenia; 

5. Zakupiono elementy do  

samodzielnej budowy 

placu zabaw  

Liczba zestawu 1 1 Zakupiono elementy 

do samodzielne 

budowy placu zabaw 

dla rodziny dziecka  

z zespołem Aspergera, 

który członkowie 

rodziny wykonali 

samodzielnie; 

6. Zorganizowanie terapii 

dziecka z zespołem 

Aspergera  

Liczba godzin terapii 40 40 Chłopiec skorzystał z 

40 godzin 

indywidualnych 

spotkań z 
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psychologiem -

terapeutą 

Aktywizacja z 

zakresu sportu, 

kultury  

i edukacji 

1. Uczestnictwo w 

półkoloniach  

Liczba dzieci 

uczestniczących w 

półkoloniach  

9 9 Zorganizowano 

  półkolonie  „Lato  

z robotami” dla 9 

dzieci uczestniczących 

w pilotażu, był to 

wypoczynek połączony 

z zabawą oraz nauką 

budowy  

i programowania 

robotów,  

ze specjalnych 

edukacyjnych 

zestawów Lego; 

1. Zakupienie strojów 

kąpielowych  wszystkim 

uczestnikom pilotażu 

oraz  przekazanie 

voucherów na rodzinne 

wejścia na basen  

Liczba zakupionych 

strojów kąpielowych  

55 55 Przekazana bilety na 

wyjęci na basen  

umożliwiły aktywne 

spędzenia czasu. Liczba biletów na 

basen 

336 217 

2. Zakupiono i przekazano 

uczestnikom vouchery na 

Liczba biletów do 

kina 

165 129 Rodziny skorzystały  

z biletów do kina co 
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rodzinne wyjścia do kina 

na seanse 2D i 3D  

umożliwiło wspólne 

spędzenie czasu oraz 

integrację rodziny. 

3. Zakupienie i przekazanie 

wyprawek szkolnych dla  

przedszkolaków, dzieci  

i młodzieży szkolnej  

(do poziomu szkoły 

średniej).  

Liczba osób, które 

otrzymały wyprawki 

35 35 Wyprawki zawierały 

m.in. plecaki, stroje na 

w-f – koszulki, 

spodenki, piórniki, 

zeszyty, farby, bloki, 

kredki i inne przybory 

szkolne. Zestawy 

zostały dopasowane do 

grup wiekowych. 

4. Zakupienie i przekazanie 

worka bokserskiego oraz 

rowerka stacjonarnego 

dla 1 rodziny, dla chłopca 

z zespołem Aspergera,  

 

Liczba zakupionych 

sprzętów 

2 2 Chłopiec otrzymał 

sprzęty zgodnie z 

zaleceniami lekarza. 

Mają  mu pomóc 

rozładowywać emocje 

oraz walczyć  

z nadwagą; 

5. Zakupienie okularów 

korekcyjne jednego 

dziecka z 

astygmatyzmem  

Liczna zakupionych 

okularów 

1 1 1 uczestnik otrzymał 

okulary korekcyjne 

zgodnie z zaleceniami 

lekarza, co ułatwi mu 

naukę. 
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6. Zorganizowanie 

korepetycji dla dzieci 

uczestniczących w 

pilotażu oraz zakup 

pomocy dydaktycznych 

 

Liczba godzin 

korepetycji 

330 330  Korepetycje odbywały 

się one zarówno w 

domu beneficjentów, 

jak i w Centrum dla 

Rodzin. Były to 

korepetycje z języka 

angielskiego, 

niemieckiego i 

polskiego, jak również 

z matematyki i chemii; 

zakupione książki, 

słowniki oraz 

pozostałe pomoce 

zostały zakupione 

zgodnie z sugestiami 

korepetytorów  

i zostały dostosowane 

do potrzeb uczniów 

Liczba zestawów 

dydaktycznych 

22 22 

7. Zrealizowanie nauki gry 

na  instrumentach 

klawiszowych  

Liczba osób 

korzystających z zajęć 

1 1 Uczestnictwo w 

zajęciach z nauki gry 

na instrumentach 

klawiszowych 

pomogło 1 

uczestnikowi 
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odkrywać pasję  

i uzdolnienia oraz  

zachęcić do rozwoju 

8. Finansowanie rozpoczętej 

nauki w szkole wyższej 

na studiach  

Liczba osób 

korzystających  

ze wsparcia 

finansowego 

1 1 Sfinansowanie nauki 

umożliwiło jednej 

uczestniczce 

rozpoczęcie procesu 

kształcenia na etapie 

szkoły wyższej. 
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4.1. Harmonogram realizacji rodzinnego programu. 

 

Lp Termin Nazwa działania Działanie Osoby/instytucje współpracujące 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Lider 

1 grudzień – styczeń 

2013/2014r. 

Organizacja 

współpracy 

instytucjonalnej 

w zakresie 

realizacji 

programu 

Powołano PZKW- 

Zgoda członków na udział w pilotażu. 

Ustalono  obszar i zasady rekrutacji rodzin. 

PCPR,  

GOPS Masłów, GOPS Bieliny 

2 grudzień – styczeń 

2013/2014r 

Powołanie MGI 

 

Przeprowadzono rekrutację do MGI zgodnie ze 

założeniami pilotażowej części projektu i potrzebami 

rodzin.  

 

Spotkanie robocze informacyjne, określono rolę i zadania 

MGI i ewentualne korekty składu na wniosek grupy.  

Zgoda członków na udział w pilotażu.  

 

Opracowano listy aktywności, usług i usługodawców 

gminy przez MGI.  

MGI wypracowało własne sposoby komunikacji, 

PCPR,  

GOPS Masłów, GOPS Bieliny 

PUP w Kielcach. 

 

Koordynator pilotażu, PCPR, PZKW. 
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współpracy, uzupełniło listę kontaktową. 

Ustalono terminu i miejsca spotkania z rodzinami. 

3 styczeń 2014r. Wypracowanie 

zasad i 

kierunków 

współpracy. 

Przygotowano regulaminów pracy zespołów. 

Przygotowano i podpisano zgody na udział w realizacji 

zadań członka PZKW i MGI. 

 

Członkowie PZKW 

Członkowie MGI 

4 styczeń – luty 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

luty – marzec 2014r. 

Typowanie 

rodzin  

do pilotażu 

Ogłoszenie o naborze rodzin.  

Wybór rodzin zgodnie z kryteriami naboru. 

Przygotowano zgody na udział w projekcie. 

Zebrano wstępne informacje o rodzinie. 

Wytypowano rodziny przez służby zgodnie z założeniami 

projektu i modelu (12-15 rodzin)  

Przeprowadzono wstępne rozmowy z rodzinami  

w środowiskach domowych.  

Zorganizowano wstępne spotkanie informacyjne  

z wybranymi rodzinami.  

Podczas spotkania przedstawiane były prawa, obowiązki  

i etapy usamodzielniania rodzin.  

 

10 rodzin podpisało Kontrakty pracy z rodziną. Rodzina, 

otrzymywała bądź wybrała swojego opiekuna. 

 

GOPS Bieliny 

GOPS Masłów 

 

 

 

 

 

 

Organizacja spotkania – pracownicy socjalni. 

Informacje o projekcie – koordynator projektu.  

 

 

Kontrakt pracy z rodziną– opiekun. 
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3 marzec 2014r. Organizacja 

współpracy  

z  rodzinami  

w zakresie 

wypracowania 

rodzinnego 

programu 

aktywizacji 

zawodowej, 

pomocy  

i integracji 

społecznej. 

Zorganizowano wstępne spotkanie informacyjne  

z wybranymi rodzinami.  

 

Podczas spotkania przedstawiono: założenia współpracy  

z rodziną, prawa i obowiązki oraz etapy aktywizacji rodzin.  

 

Wypracowano zasady współpracy z rodzinami. 

Ustalono termin drugiego spotkania z rodzinami. 

 

Organizacja spotkania – koordynator projektu, 

przedstawiciele MGI przy współpracy z 

pracownikami socjalnymi z GOPS Bieliny i GOPS 

Masłów. 

 

Informacje o projekcie – koordynator projektu. 

   

 

Przedstawiciele MGI 

4 luty - marzec  Wybór zespołu 

rodzinnego 

Zorganizowano spotkania rodzin z MGI, prezentacja 

składu MGI (każdy opowiada o możliwościach usług na 

rzecz rodziny).  

Członkowie MGI prezentowali listę aktywności, usług  

i usługodawców na terenie zamieszkania rodzin oraz inne 

instytucje działające w obszarze pomocy rodzinie.  

  

Rodzina otrzymała opiekuna rodziny. 

 

Wybór przez rodziny 2-5 osób do składu zespołu 

Organizacja spotkania, przygotowanie materiałów – 

MGI 

 

 

 

 

Przeprowadzenie diagnozy rodziny –opiekun/zespół 

rodzinny/specjaliści MGI. 
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rodzinnego w celu opracowania diagnozy i przygotowanie 

kontraktu pracy  z rodziną . 

 

Przeprowadzono diagnozy rodziny, zebrano wszystkie 

informacje o funkcjonowaniu rodziny w obszarze 

socjalnym, zawodowym, zdrowotnym społeczno – 

integracyjnym, psychopedagogicznym 

- bezpośrednio od rodziny, 

- od dalszej rodziny i znajomych, 

- od instytucji  

Ocena możliwości wybranej rodziny – dobre strony, 

trudności wybranej rodziny – słabe strony. 

Sporządzono genogramu każdej rodziny. 

 

 

Opiekun rodziny/zespół rodzinny/specjaliści MGI 

5 marzec 2014r. Tworzenie/ 

budowanie 

zespołu 

rodzinnego. 

Zorganizowano spotkanie zespołu roboczego. 

Zawiązano zespół, ustalono zasady współpracy z rodziną.  

Zorganizowano spotkanie zespołów rodzinnych z PZKW, 

który prezentował możliwości rozwoju lokalnego  

i gospodarczego dla rodzin, aktualne potrzeby rynkowe, 

oferty pracy, ekonomii społecznej, usług szkoleniowych. 

PZKW po otrzymaniu informacji od koordynatora 

pilotażu o rekrutacji rodzin i zawiązaniu zespołów 

rodzinnych proponował termin spotkania.  

Spotkanie w formie seminarium przygotowane przez 

PZKW odbyło się w gminie.  

6 luty – marzec 2014r. Diagnozowanie 

i przygotowanie 

programu przez 

Wspólna diagnoza potrzeb i opracowanie rodzinnego 

programu zgodnie z opisem. 

Dokumentację rodziny prowadzi opiekun rodziny.  

Zespół rodzinny odpowiadał za przygotowanie 

diagnozy i programu. 
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zespół rodzinny 

7 luty – marzec 2014r. Prezentacja 

programu 

podczas 

spotkania  

z PZKW 

Wybrany przedstawiciel zespołu rodzinnego przedstawił 

program aktywizacji i wstępny budżet.  

PZKW ocenił realność programu w odniesieniu do rynku 

pracyi rozwoju społecznego, dyskutuje o kosztach, 

modyfikuje i/bądź akceptuje rodzinny program. 

W spotkaniach uczestniczyły zespoły rodzinne  

i PZKW, ewentualnie ekspert projektu. 

8 marzec 2014r. Wdrażanie 

rodzinnego 

programu 

Sporządzono i zawarto kontrakt pracy z rodziną.  

 

Co tydzień organizowane były spotkania zespołu 

rodzinnego monitorujące wdrażanie programu, służące 

informacjom zwrotnym i wzmacnianiu motywacji. 

Dokumentację rodziny prowadził opiekun (program, 

kontrakty, informacje ze spotkań zespołu, 

sprawozdanie miesięczne z oceny realizacji 

kontraktu).  

Wszystkie zaangażowane strony, musiały podpisać 

kontrakt.  

Spotkania monitorujące organizował opiekun lub 

rodzina. 

9 marzec – styczeń 

2014/2015r. 

Monitorowanie-

zespoły 

Raz w miesiącu odbywały się spotkania rodziny/zespołu 

rodzinnego z PZKW. Podczas nich prezentowane były 

efekty i trudności we wdrażanych kontraktach, 

akceptowano korekty i zmiany. PZKW odbywa również 

rozmowę zespołową z członkami zespołu rodzinnego, MGI 

w celu uzyskania informacji o ich potrzebach  

i oczekiwaniach na najbliższy miesiąc. 

Terminy spotkań zespołów ustalał koordynator 

pilotażu przy uzgodnieniu z PZKW zespołów 

reflektujących oraz z MGI. 

Po każdym spotkaniu ustalane były następne terminy. 

10 styczeń-luty 2015 r. Ewaluacja Rodzina dzieliła się swoim doświadczeniem z innymi PZKW przygotowywało pytania do sprawozdania 
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poprzez opracowane sprawozdanie z efektów.  

Opiekun przygotowywał  comiesięczne sprawozdanie z 

oceny realizacji  założonych w kontrakcie działań. Zespół 

rodzinny i MGI uczestniczyli w spotkaniu ewaluacyjnym 

zorganizowanym przez PZKW.  

rodziny.  

Zorganizowano 2 spotkania ewaluacyjne:  

z rodzinami i członkami MGI.  

Opracowano raport z posiadanych informacji 

miesięcznych oraz ewaluacyjnych. 

MODUŁ PROZATRUDNIENIOWY 

11 kwiecień – grudzień Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym PUP, Członkowie PZKW i MGI 

12 kwiecień - maj  Kurs „Nowoczesny Sprzedawca- fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i 

terminali płatniczych” 

PUP, Członkowie MGI i PZKW, bezkosztowo 

13 marzec - kwiecień Kurs „ Specjalista Kadrowo-Płacowy” PUP, Członkowie MGI i PZKW, bezkosztowo 

14 lipiec - grudzień Kurs operator  koparko-ładowarki wraz ze stażem zawodowym Członkowie MGI, bezkosztowo,  

15 czerwiec - grudzień Kursa Prawa Jazdy Kat. B Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

16 lipiec - październik Kurs „Kosztorysowanie+ obsługa programu Norma Pro” Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

17 lipiec - październik Szkolenie ABC Przedsiębiorczości Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

18 lipiec - październik Kurs „Barista” Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

19 listopad - grudzień Kurs” Spawania Blach i Rur Spoinami Pachwinowymi metodą MAG 135-1” Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

20 październik - styczeń Warsztaty Praktycznej Nauki Zawodu z zakresu doskonalenia umiejętności 

budowlano- wykończeniowych 

Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

21 lipiec - sierpień Grupowe warsztaty w zakresie aktywnego poszukiwania pracy wraz z nauką 

przygotowywania CV i LM 

Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

22 maj- wrzesień Wizyty Studyjne na terenie gminy Masłów i Bieliny Lider, Członkowie PZKW i MGI, bezkosztowo 
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23 czerwiec - wrzesień Wyjazd Studyjny do Bałtowa Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

24 sierpień- październik Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

MODUŁ RODZINNY 

25 czerwiec- nadal Utworzenie i funkcjonowanie Centrum dla Rodzin Lider, Członkowie PZKW i MGI 

26 czerwiec- listopad Warsztaty z zakresu umiejętno sic rodzicielskich/ wychowawczych  Lider, Członkowie MGI,  

27 czerwiec- sierpień Siedmiodniowy wyjazd integracyjny nad morze Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

28 sierpień - październik Festyn Rodzinny  Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

29 listopad - grudzień Spotkanie Wigilijne Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

30 wrzesień- grudzień Weekendowa wycieczka do Zakopanego i okolic Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

31 styczeń 2015r Warsztaty z profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz radzenia 

sobie w sytuacjach kryzysowych 

Lider, Członkowie MGI,  

MODUŁ SPOŁECZNO- INTEGRACYJNY 

32 marzec- grudzień Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik) Lider, Członkowie  PZKW i MGI 

33 październik- styczeń Adaptacja pomieszczeń (zakup materiałów, mebli) Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

34 październik- grudzień Terapia dziecka z zespołem Aspergera Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

MODUŁ EDUKACJA, SPORT I KULTURA 

35 czerwiec- lipiec Półkolonie „Lato z robotami” Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

36 sierpień Zakup strojów kąpielowych Lider, Członkowie MGI 

37 sierpień- grudzień Zakup Voucherów na basen Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

38 sierpień -listopad Zakup Voucherów do kina Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

39 sierpień Zakup wyprawek szkolnych Lider, Członkowie MGI 
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40 sierpień Zakup worka bokserskiego i  rowerka stacjonarnego Lider, Członkowie MGI 

41 grudzień Zakup okularów korekcyjnych Lider, Członkowie MGI 

42 październik- grudzień Organizacja korepetycji Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

43 wrzesień- grudzień Organizacja zajęć nauki gry na instrumentach klawiszowych Lider, Członkowie MGI, usługa zlecona 

44 grudzień Zakup pomocy dydaktycznych Lider, Członkowie MGI 

45 październik-grudzień Sfinansowanie nauki w szkole wyższej Lider, Członkowie MGI 
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4.2 Trwałość rezultatów rodzinnego programu. 

 W ramach realizowanego pilotażu zostały osiągnięte rezultaty, których zasięg przełoży się  

na dłuższy okres niż realizacja programu: 

 

1. Wzrost wiedzy wśród pracowników na temat zadań realizowanych w innych jednostkach.  

Na początku realizacji pilotażu wszyscy członkowie PZKW i MGI wypełniali ankietę 

dotyczącą obecnego poziomu współpracy. Kolejna ankieta została wypełniona  

w końcowym okresie realizacji pilotażu. Raport z analizy ankiet pokazuje, w jakim stopniu 

nastąpił wzrost wiedzy i świadomości wśród pracowników realizujących zadania pilotażu  

na temat kompetencji innych jednostek wspierających rodzinę wielodzietną  

i wieloproblemową. 

2. Informator o jednostkach działających na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na terenie powiatu kieleckiego (w wersji elektronicznej). Do kluczowych 

jednostek zostały rozesłane karty usług z prośbą o wypełnienie. W karcie zostały 

uwzględnione wszystkie proponowane przez jednostki działania. Na podstawie zebranych 

informacji został opracowany katalog instytucji wraz z zakresem oferowanego wsparcia. 

Został on umieszczony na stronach internetowych Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 

(Masłów i Bieliny) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Informator 

został rozesłany drogą mailową do jednostek współpracujących przy realizacji pilotażu oraz 

jest stale udostępniany innym podmiotom wspierającym osoby/rodziny zagrożone 

wykluczeniem społecznym. 

3. Opracowanie ścieżki zawodowej w formie diagramu obrazującego możliwości wsparcia  

w ramach aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym 

urzędzie pracy. Opracowano ścieżkę w wersji elektronicznej i umieszczono ją  na stronach 

internetowych Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

4. Raport ewaluacyjny z realizacji pilotażu. Raport przygotowany przez PZKW i MGI pokazuje 

innowacyjne rozwiązania, które zostały z sukcesem przeprowadzone wśród rodzin objętych 

projektem. Pozwoliło to na stworzenie katalogu „dobrych praktyk”, które będą mogły być 

wykorzystane w realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej. 

5. Centrum dla Rodzin – również po zakończeniu realizacji pilotażu, możliwe będzie 

kontynuowanie działalności oferowanej w Centrum. Centrum dla Rodzin było dotychczas 

finansowane ze środków PCPR w Kielcach. Obecnie podejmowane są działania zmierzające 

do pozyskania środków na dalsze funkcjonowanie Centrum. Ponadto kierownicy GOPS  

w Bielinach i Masłowie deklarują możliwość udostępniania w swoich gminach miejsc 
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służących spotkaniom rodzin i uzyskaniu przez rodziny wsparcia specjalistycznego 

(współpracujące jednostki zaoferują pomoc psychologów, pedagogów i innych specjalistów). 

6. Dalsza współpraca członków MGI i PZKW– relacje zawiązane w trakcie trwania pilotażu 

między członkami MGI, a także między członkami MGI i PZKW, doświadczenie wspólnej 

pracy, wzajemnego wspierania się w różnych działaniach zaowocowało tym, że poszczególni 

członkowie MGI i PZKW deklarują dalszą współpracę ze sobą po zakończeniu pilotażu– 

nieformalną, lecz bardzo istotną. Są gotowi nadal służyć swoją wiedzą i doświadczeniem 

zawodowym w celu udzielania pomocy potrzebującym osobom i rodzinom. Członkowie obu 

zespołów wymienili ze sobą adresy i bezpośrednie telefony, stąd będą mogli kontaktować się 

ze sobą, aby wspólnie podejmować różne działania i wspierać się wzajemnie.    

 

 

5. Zarządzanie oraz nadzór merytoryczny i administracyjny nad realizacją rodzinnego 

programu. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pełniło obowiązki Lidera pilotażowej części 

projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – 

pilotaż”: 

  Organizowało i angażowało do udziału w pilotażu przedstawicieli instytucji pomocy  

i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy z obszaru powiatu kieleckiego tworząc dwa zespoły 

PZKW i MGI. Lider wybierając partnerów położył nacisk na zakres oferowanych usług oraz 

dotychczasową współpracę. 

 

Do PZKW zaprosił: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach,  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie,  

3. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, 

4. Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach /Starostwo Powiatowe w Kielcach,  

5. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”,  

6. Fundację „Przystanek dziecko”/Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Wójtostwie,  

7. Komendę Miejską Policji w Kielcach,  

8. Kuratorium Oświaty w Kielcach,  

9. Urząd Gminy w Masłowie.  

  Przedstawiciele instytucji tworząc skład PZKW, realizowali działania leżące  

w zakresie kompetencji reprezentowanych instytucji oraz zadania wynikające założeń pilotażu: 
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1. Organizacja międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie tworzenia oraz pozyskiwania 

informacji o działaniach prowadzonych na terenie powiatu na rzecz rodzin 

wieloproblemowych uczestniczących w pilotażu.  

2. Ustalenie priorytetów postępowania i analiza potrzebnych zasobów. 

3. Opracowanie i wdrażanie w dwóch gminach powiatu kieleckiego (Masłów, Bieliny) 

Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy (LPIW). 

4. Wspieranie MGI w opracowaniu założeń rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, 

pomocy i integracji społecznej oraz w doborze odpowiedniego wsparcia przedstawionego  

w kontraktach pracy z rodziną, kierunkowanie działań, monitoruje ich realizację oraz jeśli 

wymaga tego sytuacja wprowadza zmiany odpowiednio do bieżących potrzeb rodzin 

uczestniczących w pilotażu. 

5. Opracowanie wspólnego „koszyka usług” przedstawiającego możliwe do realizacji działania, 

z których mogły korzystać rodziny wieloproblemowe. 

6. Filtrowanie decyzji MGI dotyczących realizacji, „Rodzinnego programu aktywizacji 

zawodowej, pomocy i integracji społecznej”. 

7. Określenie oczekiwanych efektów na poziomie zasobów, produktów i rezultatów oraz stały 

ich monitoring (1 raz na m-c), związany z wypracowaniem wskaźników spodziewanych 

efektów. 

8. Skoordynowanie działań instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej 

mających na celu usamodzielnienie rodzin wielodzietnych. 

9. Dokonanie okresowej kontroli w rodzinach i ostatecznej ewaluacji – raport wspólnie  

z MGI. 

10. Konsultacje z ekspertem w zakresie opracowanych dokumentów LPIW, rodzinnego programu 

aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej i kontaktów pracy z rodzinami. 

 

PZKW w odpowiedzi na potrzeby rodzin wieloproblemowych z powiatu kieleckiego wybrał 

skład MGI, do którego należeli pracownicy:  

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Bielinach i Masłowa (czterech 

pracowników socjalnych po dwóch z każdej gminy),  

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (PCPR) (Konsultant  

ds. Współpracy z Rodziną, Aspirant Pracy Socjalnej) 

3. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach (CIK) (kierownik – pedagog),  

4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie (pedagog), 

5. Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach (doradca zawodowy).  
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MGI było grupą tworzącą zespół wspierający dla wszystkich rodzin. Do jej głównych zadań 

należało: 

1. Uczestnictwo w posiedzeniach MGI zarówno w siedzibie Lidera jak i innych miejscach 

wynikających z realizacji pilotażu. 

2. Realizacja zadań opiekuna rodziny (opiekun pełnił funkcję organizatora życia rodzinnego  

i doradcy, a także łącznika międzyinstytucjonalnego. Był stałym, niezmiennym elementem 

zespołu rodzinnego i był przypisany rodzinie. Ponosił wspólnie z nią odpowiedzialność  

za ostateczne efekty. Prowadził dokumentację rodziny, dbał o przepływ informacji, 

organizację spotkań zespołu rodzinnego w gminie i w powiecie. Do jego podstawowych zadań 

należało  koordynowanie działań związanych z rodziną, praca z rodziną w środowisku 

(odwiedziny, ustalenie składu zespołu – specjalistów, członków rodziny itp.), przygotowanie 

niestałych członków rodziny na spotkanie zespołu rodzinnego). 

3. Opracowanie wspólnie z innymi członkami MGI wzorów dokumentów dotyczących  

w szczególności: 

1) Kontraktu rodzinnego, 

2) Narzędzi do diagnozy rodziny,  

3) Narzędzi do podsumowania działań, którymi będzie objęta rodzina – ewaluacja. 

4. Przygotowanie rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej 

w szczególności przez: 

1) Rozmowy ze zrekrutowanymi rodzinami do projektu o założeniach, celach i zadaniach  

(na pierwszym spotkaniu z rodzinami zakwalifikowanymi do pilotażu przedstawiono 

założenia rodzinnego programu aktywizacji oraz zaprezentowano zaplanowane działania 

służące ich usamodzielnianiu, zebrano uwagi od rodzin i wprowadzono zmiany), 

2) Dokonanie diagnozy pozytywnej z rodzin wspólnie z innymi członkami MGI  

i specjalistami, poprzez identyfikację zasobów w: 

 rodzinie podstawowej (rodzice, dzieci osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie 

domowym np. dziadkowie), 

 sieci społecznej otaczającej rodzinę (rodzina dalsza, znajomi, sąsiedzi), 

 środowisku społecznym (organizacje pozarządowe, kluby sportowe, kółka zainteresowań, 

organizacje religijne itp.) 

 instytucjach specjalistycznych (instytucjach pomocy społecznej, rynku pracy, poradnie, 

instytucje zdrowia, edukacji, świetlice środowiskowe). 

5. Przygotowanie założeń rodzinnego programu, następnie konsultowanie ich z PZKW.   

6. Przygotowanie wniosków na temat diagnozy pozytywnej rodziny poprzez ustalenie celów 

rodziny i celów instytucji, jakie chcieli osiągnąć poprzez pracę grupy interdyscyplinarnej. 
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7. Wypracowanie i aktualizacja rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy  

i integracji społecznej zgodnie z zasadami realizacji pilotażowej części projektu „Schematom 

STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” 

(program podczas trwania pilotażu był modyfikowany, dostosowywany do sytuacji rodzin  

z wybranych gmin oraz możliwości instytucji i społeczności lokalnych pojawiających się  

w trakcie jego realizacji). 

8. Przygotowanie raportu z oceny realizacji/wdrażania działań zawartych w kontraktach 

rodzinnych oraz rodzinnym programie aktywizacji i przekazanie ich PZKW.  

 

PZKW 1 raz w miesiącu oceniał pracę MGI i ustalał harmonogram prac na kolejny miesiąc.  

 

Nad pracą zespołów czuwał koordynator pilotażu mający za zadanie: 

1. Organizowanie prac PZKW i MGI; 

2. Koordynowanie procesu wypracowania Lokalnych Programów Interdyscyplinarnej 

Współpracy; 

3. Koordynowanie procesu wypracowania rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, 

pomocy i integracji społecznej;  

4. Dbałość o prawidłowy przepływ informacji pomiędzy PZKW, MGI oraz ekspertem i CRZL 

5. Prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej. 

6. Koordynowanie procesu doboru rodzin wielodzietnych do przetestowania rodzinnych 

programów zawodowych, pomocy i integracji społecznej. 

7. Organizację działań dla rodziny w ujęciu zasad realizacji projektu. 

8. Prowadzenie monitoringu działań skierowanych do rodzin objętych wsparciem. 

9. Utrzymywanie współpracy z pomiotem realizującym ewaluację projektu. 

 

Nadzór merytoryczny nad realizacją rodzinnego programu sprawował koordynator pilotażu przy 

współpracy z ekspertem z CRZL. Nadzór administracyjny leżał w gestii Lidera pilotażu.  

 

5.1 Zarządzanie ryzykiem podczas wdrażania rodzinnego programu.  

 

Zarządzając ryzykiem podczas wdrażania rodzinnego programu zwrócono uwagę  

na zagrożenia i przeciwności mogące negatywnie wpłynąć na realizację przedsięwzięcia, 

zidentyfikować ocenę ilościową i jakościową oraz zaplanować określone działania naprawcze.  

Program zakładał realizację celów służących usamodzielnieniu rodzin wielodzietnych poprzez 

organizację działań przez współpracujące ze sobą zespoły. Brak współpracy, zaangażowania zespołów 
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oraz przepływu informacji pomiędzy zespołami mogło okazać się największym zagrożeniem 

wypracowania celów. Aby zapobiec wystąpieniu ryzyka przygotowany został zakres 

odpowiedzialności wszystkich uczestniczących osób oraz podział zadań. Sprawna koordynacja działań 

pozwoliła na identyfikację, analizę zagrożeń oraz podjęcie działań zapobiegawczych lub organizację 

nowych, odpowiednich służących zniwelowaniu ryzyka wpływającego na osiągnięcie efektów. 

Systematyczny przepływ informacji o etapach działań zaplanowanych do realizacji pomiędzy 

wszystkimi zaangażowanymi osobami rodziną/opiekunem rodziny, MGI/koordynatorem 

pilotażu/PZKW w przypadku wystąpienia zagrożeń pozwoliło zidentyfikować przyczyny  

i niezwłocznie na nie reagować. Istotnym elementem w zarządzaniu ryzykiem było  monitorowanie  

i kontrola ryzyka. Zarządzanie ryzykiem przyniosło właściwe efekty, gdyż zagrożenia były 

systematycznie oceniane i na bieżąco podejmowano działania eliminujące niekorzystne zdarzenia.   

Wśród członków MGI wykształciła się struktura pewnych grup zawodowych. Jedną  

z nich byli pracownicy socjalni mający duże doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami 

bezrobotnymi w gminie. Ich zasobem była umiejętność zauważenia pewnych braków, potrzeb nie 

wskazanych wcześniej przez rodzinę, a mających znaczenie dla dalszej współpracy.  Kolejną 

podgrupą specjalistów byli psycholodzy, terapeuci, którzy z kolei  chętnie współpracowali z innymi 

członkami MGI dzieląc się swoim doświadczeniem i kompetencjami zawodowymi ukierunkowanymi 

na konkretną pracę edukacyjno- terapeutyczną z poszczególnymi członkami rodzin. Ten podział 

kompetencji, pomimo tego że nie był sformalizowany,  był korzystny  i pomocny na każdym etapie 

realizacji Projektu. 

Nadzór merytoryczny i  administracyjny nad realizacją rodzinnego programu sprawował 

koordynator pilotażu, który podczas każdego ze spotkań PZKW i MGI aktualizował bieżące trudności 

i problemy zgłaszane przez opiekunów rodzin czy innych członków zespołu zaangażowanych 

bezpośrednio we współpracę.  Koordynator wraz z w/w osobami podejmował decyzje dotyczącą 

zmian czy kroków związanych z usunięciem konkretnych przeszkód występujących na drodze 

realizacji Projektu. 

 

 

6. Promocja rodzinnego programu.  

Promocja rodzinnego programu przebiegała w oparciu o kampanię informacyjną prowadzoną 

poprzez instytucje współpracujące w realizacji pilotażu na terenie powiatu kieleckiego.  

Działania promocyjne w ramach projektu odbywały się poprzez: 

1. Ogłoszenie o naborze rodzin do projektu. 

2. Cykliczne publikacje na stronach internetowych parterów pilotażu w zakresie postępów 

realizacji projektu. 
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3. Publikacja informacji o projekcie przez Stowarzyszenie MaslowInfo (www.maslow.info.pl) 

4. Umieszczenie informacji w lokalnej prasie: Kurier Masłowski, Kalejdoskop Powiatu 

Kieleckiego, Gazeta Bielińska. 

5. Przekazanie informacji o projekcie na sesji Rady Gminy w Masłowie i Bielinach. 

6. Pisemna informacja na tablicach ogłoszeń oraz poszczególnych sołectwach Gmin. 

7. Przekazanie informacji o projekcie do Urzędów Gmin Masłów i Bieliny oraz podległych im 

jednostek organizacyjnych. 

8. Wydanie informatora w wersji elektronicznej w zakresie kart usług poszczególnych instytucji 

działających na rzecz rodziny. 

9. Zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt przy udziale władz lokalnych, 

powiatowych, wojewódzkich, przedsiębiorców, rodzin biorących udział w projekcie, rodzin 

wspomagających.  

 

7. Źródła finansowania rodzinnego programu. 

 

Rodzinny program finansowany był ze środków przekazanych przez Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej. W ramach pilotażu, dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej dla rodzin 

wielodzietnych zapewniony został szeroki wachlarz wsparcia oraz możliwości korzystania z porad 

specjalistów (psychologa, terapeutę rodziny, pedagog, rady prawego, doradcy zawodowego).Część 

działań została zorganizowana bezkosztowo. Lider pilotażu pokrywał ze środków własnych koszty 

związane z wynajmem lokalu, w którym mieści się Centrum dla Rodzin. Dzięki współpracy z PUP 

Kielce, kilku uczestników skorzystało z uczestnictwa w kursach zawodowych. Ponadto rodziny 

uczestniczące w pilotażu wzięły udział w wyjazdach studyjnych zorganizowanych przez Gminne 

Ośrodki Pomocy Społecznej w Masłowie i Bielinach bez środków projektowych.  

 

 

 

8. Monitoring i ewaluacja rodzinnego programu. 

Celem monitoringu było gromadzenie danych, które pozwoliły stwierdzić, czy zaplanowane 

działania przebiegają zgodnie z harmonogramem. Monitoring, jako stały element zarządzania 

działaniem, prowadzony był  na bieżąco, pozwoliło to eliminować nieprawidłowości oraz wprowadzać 

stosowne korekty oraz systematycznie sprawdzać osiągalność założonych wartości wskaźników 

realizacji projektów. Monitorowanie trwało od chwili rozpoczęcia prac nad projektem do końca etapu 
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wdrażania projektu. Dzięki niemu koordynator projektu i inne osoby biorące udział w projekcie miały 

bieżące informacje na temat postępów, procedur i problemów występujących podczas wdrażania.  

Monitoring prowadzony był na dwóch poziomach: 

1. MGI i zespołów rodzinnych (opiekun uczestniczył w spotkaniu monitorującym, 

wykorzystywał informacje, obserwację, analizował dokumenty, a przede wszystkim 

rozmawiał i modelował zachowania w rodzinie, przygotowywał sprawozdanie z oceny 

realizacji działań zaplanowanych w kontrakcie pracy z rodziną i przedstawiał je PZKW) 

poprzez monitorowanie wydarzeń, relacji i realizacji rodzinnego programu aktywizacji 

zawodowej, pomocy i integracji. Każde spotkanie było udokumentowane listą obecności. 

Koordynator sprawował nadzór nad prawidłowym postępem prac, zwracał uwagę  

na ewentualne nieprawidłowości i sugerował metody ich przezwyciężenia. MGI i zespoły 

rodzinne spotykały się, co najmniej raz na 2 tygodnie w wyznaczonym dniu w celu 

przeanalizowania informacji w zakresie:  

1) Zgodności realizowanych działań z planem/harmonogramem,  

2) Zachodzących zmian w obszarach rodziny: relacji i komunikacji w rodzinie, wypełniania ról 

domowych, funkcji socjalizacyjnej, współdziałania, korzystania z usług, budowania działań na 

rzecz społeczności,  

3) Obszarów wymagających wsparcia rodziny przez innych członków zespołu  

w bieżącym okresie. Spotkania były również systemem ostrzegania o przesunięciach, 

trudnościach. Rolą zespołu było wówczas proponowanie i poszukiwanie rozwiązań. 

4) Postępach i osiągnięciach oraz zdobytych satysfakcjach członków rodziny  

w obszarach: społecznym, zawodowym i integracyjnym.  

5) MGI przekazywała zebrane informacje koordynatorowi pilotażu w celu weryfikacji i 

przedstawienia PZKW. 

2. PZKW: 

1) Raz w miesiącu na każdym etapie wdrażania programu zespół rodzinny przygotowywał 

informację na spotkanie monitorujące Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego. Spotkanie  

z PZKW odbywało się zgodnie z ustaleniami w środowisku domowym, Centrum dla Rodzin 

lub w innym miejscu. Przedstawienie efektów i trudności w realizacji rodzinnego programu  

i kontraktów rodzinnych przez opiekuna dawało obiektywne podstawy  

do wprowadzania zmian w indywidualnych rodzinach (np. nowych wydarzeń czy usług)  

i korekt ogólnych. Jednocześnie było źródłem informacji dla całego testowanego modelu. 

Zbierane były one systematycznie przez PZKW i wykorzystane podczas opracowania raportu 

z ewaluacji.  

Podczas usamodzielnienia się rodziny, zespoły  MGI I PZKW przyglądały się zmianom w jej 

sytuacji. Można było stwierdzić i wyliczyć, np. regularne chodzenie dzieci do szkoły lub 
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zdolność do podejmowania postępowania administracyjnego, wdrożone obowiązki członków 

rodziny, konstruktywna komunikacja, konsekwentne zachowanie w stosunku do dzieci, brak 

wulgaryzmów, zadbanie o dzieci, regularny kontakt z lekarzem, podjęte zatrudnienie. 

 

Comiesięczna ocena z realizacji kontraktu pracy z rodziną, przedstawiona  

w sprawozdaniu podsumowywała wyniki pracy i była cennym źródłem wniosków. Sprawozdania 

przygotowywane były przez opiekuna rodziny wspólnie z zespołami rodzinnymi. Osobami 

monitorującymi całość projektu był koordynator i księgowa. Dane pochodzące z monitoringu były 

podstawą do wykorzystania w ewaluacji. 

Ewaluacja odbywała się również w oparciu o przygotowane przez członków MGI i PZKW 

materiały i wzory dokumentów: 

1. Kwestionariusz ankiety dla uczestników projektu „Schematom STOP… – pilotaż”. 

2. Wywiad fokusowy ze wszystkimi członkami rodziny i zaproszonymi przez rodzinę osobami 

wspierającymi. 

3. Ankieta dla realizujących pilotaż przedstawicieli zaangażowanych instytucji (członków 

PZKW i MGI). 

Monitoring realizacji zaplanowanych względem rodziny działań prowadzony był przez opiekunów 

rodzin/zespoły rodzinne i innych członków MGI. Na wspólnych spotkaniach z zespołem 

Koordynującym Współpracę przedstawiane były raporty i sprawozdania. Raport końcowy z realizacji 

pilotażu został opracowany przez zespoły PZKW i MGI. Pozwolił on na określenie ciekawych  

i innowacyjnych rozwiązań – dobrych praktyk – służących aktywizacji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

 

 

9.    Załączniki (9 kontraktów rodzinnych – zmiany, 10 ocen z realizacji kontraktów 

rodzinnych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej 

Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 
tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99,  

www.crzl.gov.pl 

 

 

 LITERATURA: 

 

1. Analiza p.n. „Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim” -  opracowanie 

wydane przez Urząd Marszałkowski, 

2. Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną pod red. Agnieszki 

Skowrońskiej, 

3. Główny Urząd Statystyczny: „Ubóstwo w Polsce w świetle badań statystycznych”, Warszawa 2013 

4. Metodologia Strategicznego Rozwiązywania Problemów Społecznych – Joanna Staręga –Piasek, 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Bieliny, Gminy Masłów oraz Powiatu Kieleckiego. 

6. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bieliny na Lata 2006-2013 

7. Strategia Rozwiązywania  

8. Problemów Społecznych Gminy Bieliny na lata 2011 – 2020 

 

 

 

 

Spis Tabel: 

 

Tabela 1. Osoby wchodzące skład Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej powiatu kieleckiego. 

Tabela 2. Dane rodzin korzystających z pomocy społecznej z gminy Masłów i Bieliny.  

Tabela 3. Diagnoza Rodzin wielodzietnych w gm. Masłów 

Tabela 4. Diagnoza Rodzin wielodzietnych w gm. Bieliny 

Tabela 5. Potencjał instytucjonalny powiatu kieleckiego. 

Tabela 6. Potencjał instytucjonalny Gminy Masłów  

Tabela 7. Potencjał instytucjonalny Gminy Bieliny 

Tabela 8. Katalog usług skierowanych do rodzin wielodzietnych zrealizowanych w ramach pilotażu 
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