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         Stalowa Wola 22.02.2018 r. 

MOPS VIII.410.16.2017 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny 

dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018 -2020 

 

 Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Stalowa Wola na lata 2018-2020. 

Konsultacje społeczne były przeprowadzone w terminie od 1.02.2018 r do 21.02.2018 r. Formą 

przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie projektu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Stalowa wola na lata 2018-2020 na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Stalowa Wola w zakładce Konsultacje Społeczne. Dodatkowo pracownicy Zespołu ds. koordynacji 

programów społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizacji projektów społecznych 

przesłali e-mailem projekt Programu do instytucji i organizacji pozarządowych biorących udział  

w pracach nad Programem. 

 W wyznaczonym terminie zgłoszono następujące uwagi: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli: 

1.  Strona tytułowa: błąd pisarski użyto słowa wsparcia a powinno być wspierania; 

2. Wprowadzenie: strona nr 2-  

usunięto zdania: 

Dom rodzinny jest miejscem, w którym człowiek może wyrazić siebie w sposób emocjonalny 

i indywidualny. 
Rodzina oddziałuje na dzieci i młodzież socjalizującą, stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi 

lub hamujące go. Niezależnie od tego, jak funkcjonuje, czy jest środowiskiem zdrowymi 

wartościowym moralnie, czy też przejawia cechy patologii - w każdym przypadku kształtuje ich 

osobowość, postawę społeczną, wyznacza koleje losu. 

W świetle założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomoc dziecku 

i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwych 

specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Priorytetem Programu jest 

stworzenie działań profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiegać marginalizacji 

i społecznemu wykluczeniu mieszkańców. 

Program określa działania ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo – wychowawcze, jak i działania profilaktyczne i prorodzinne.  

Dodano następujące zdania: 

Budowanie dobrych relacji i więzi rodzinnych ma wpływ na ochronę dzieci i młodzieży przed 

podejmowaniem ryzykownych zachowań. Osłabienie rodziny sprzyja powstaniu sytuacji 

kryzysowych, dezorganizujących jej funkcjonowanie, które mogą przenosić się na środowisko 

lokalne. Jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, pomoc dziecku i rodzinie 

powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwe służby i specjalistów 

w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. 
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Program Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018 – 2020 określa działania 

ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, jak 

również działania profilaktyczne i prorodzinne mające na celu zapobiegania marginalizacji 

i ich społecznemu wykluczeniu. 

3. Rozdział I Model pracy nad programem-  został usunięty a informacje zawarte na 

stronie nr 5 „Prace nad Programem miały charakter interdyscyplinarny. W spotkaniu roboczym 

brali udział przedstawiciele następujących instytucji: 

1. Dom Dziecka w Stalowej Woli, 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA w Stalowej Woli, 

3. Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli, 

4. Urząd Miasta w Stalowej Woli,  

5. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi ORATORIUM w Stalowej Woli, 

6. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej W Stalowej Woli, 

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli 

9. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli..” zamieszczono w  wprowadzeniu 

4.  Rozdział II. Diagnoza: zostały wprowadzone następujące zmiany: 

-usunięto następujące informację uznając je jako za  zbędne: 

„..Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego zawarli w 2016 roku 302 małżeństw, co odpowiada 4,8 

małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego 

oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów 

przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla 

województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju…” 

Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli 

stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie mniejszy od średniej 

dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego 

kraju. 

Mężczyźni i kobiety wpadają w pułapkę stereotypu. A tych niestety w naszym społeczeństwie nie 

brakuje. Choć żyjemy w XXI wieku, kobiety nadal postrzegane są przez pryzmat macierzyństwa 

i obowiązków z nim związanych. Z kolei mężczyźni definiowani są poprzez pracę zawodową 

i ich osiągnięcia na tym polu. Robienie kariery zawodowej przez mężczyzn traktowane jest jako 

coś oczywistego i staje się powodem do dumy. Zaś kobieta decydująca się poświęcić karierze 

zawodowej może spotkać się z całkiem innym nastawieniem otoczenia: z większymi wymaganiami 

oraz brakiem zrozumienia. 

Zaobserwować należy, iż na przestrzeni 2014r. – 2016r. problem przemocy domowej 

w Stalowej Woli nasila się (wykres nr 3). 

Ponadto silne przekonanie, że wszystko, co się dzieje w rodzinie należy do sfery prywatności 

z jednej strony wywołuje poczucie bezkarności sprawcy i bezradności ofiary, a z drugiej – nasila 
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niechęć innych osób do ingerowania w „cudze sprawy rodzinne”. W środowiskach 

charakteryzujących się dużą społeczną akceptacją przemocy, ofiary rzadko mogą liczyć na pomoc 

i wsparcie osób spoza rodziny, z kolei sprawcy nie muszą obawiać się zewnętrznych nacisków na 

zmianę zachowań wobec najbliższych. Badania pokazują, że przemoc wobec członków rodziny 

jest społecznie bardziej akceptowana i tolerowana niż stosowanie jej wobec obcych.1 

 Ze względu na specyfikę przemocy, oszacowanie skali tego zjawiska nie jest łatwym zadaniem, 

trudno jednoznacznie określić liczbę ofiar przemocy, ponieważ w wielu przypadkach osoby 

te nie składają zawiadomienia o przestępstwach z różnych powodów np.; przewlekłość 

w prowadzeniu spraw, chęci zapomnienia o krzywdzie, wstydem, obawą przed wykluczeniem 

społecznym i inne. Z tych powodów cześć przypadków przemocy rodzinie pozostanie 

nieujawniona. 

 wykres nr 4 

 W Stalowej Woli nie jest zdiagnozowany problem występowania chłodnej przemocy. Sprawca 

chłodnej przemocy na ogół nie uświadamia sobie, że dokonuje aktów przemocy, ponieważ 

znajduje uzasadnienie nawet dla wyraźnego okrucieństwa. W przypadku przemocy wobec dzieci 

chłodna przemoc przybiera często formę tzw. "surowych i konsekwentnych" metod 

wychowawczych lub "sprawiedliwego karania". Czasem krzywdzenie dzieci dokonuje się 

w trakcie prób kształtowania u nich pożądanych cech charakteru, a czasem jest tylko rezultatem 

mechanicznego powtarzania metod wychowawczych, których rodzice doświadczali 

w dzieciństwie na własnej skórze, gdy sami byli ofiarami przemocy wychowawczej.  

Stosowanie chłodnej przemocy bywa wspierane przez ideologie autorytarnego wychowania, 

stosownie do której dzieci i słabsi mają mniej praw, dorośli i silniejsi mogą ich prawa naruszać, 

gdy zmierzają do słusznych celów, a gdy napotykają na opór powinni go przełamywać 

i stosować odpowiednie kary. Sprawcy na ogół starają się znajdować poznawcze uzasadnienie 

dla aktów przemocy. Szczególnie dotyczy to negowania osobistej odpowiedzialności 

za dostrzegane szkody lub obciążania odpowiedzialnością ofiary. Usprawiedliwianie przemocy 

czasem polega na uprzedmiotowieniu lub negowaniu wartości ofiary jako istoty ludzkiej, lub 

wpojeniu jej przekonania, że cierpienie i poniżenie zadawane było dla jej dobra. Postępowanie 

sprawców bywa wspierane przez czynniki kulturowe. Przez wieki przemoc w stosunku do kobiet i 

dzieci była akceptowana nie tylko obyczajowo, ale i prawnie. Warto w tym miejscu przypomnieć, 

iż sprawcami przemocy bywają również kobiety maltretujące swoich mężów (choć zdarza się to 

znacznie rzadziej niż odwrotnie) oraz swoje dzieci, co zdarza się częściej, niż maltretowanie dzieci 

przez ojców. 

- naniesiono poprawki dotyczące w danych demograficznych zawartych w tabeli nr 2 i 3 za rok 

2016; 

- ujednolicono grafikę wykresów. 

5. Rozdział III. Diagnoza rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli zostały wprowadzone następujące zmiany: 

- usunięto wykres nr 8 a dane dotyczące powodów przyznania pomocy społecznej zawarto 

w tabeli, 

- na stronie 18 dodano następującą informację „..Spadek rodzin objętych wsparciem asystenta 

rodziny jest spowodowany narastającą niechęcią rodzin do tej formy wsparcia. Asystent rodziny 

                                                           
1 „Przemoc w rodzinie” K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska, Wydawnictwo PARPA Media 2007 
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prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę 

do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną…”. 

- pod Tabelą nr 8 Świadczenia rodzinne wypłacane przez Urząd Miasta Stalowej Woli na rzec 

stalowowolskich rodzin zmieniono zapis na „Opracowanie własne na podstawie danych 

Urzędu Miasta Stalowej Woli.” 

6. Rozdział IV. Wsparcie dzienne dla rodzin zostały wprowadzone następujące zmiany: 

- usunięto „…w której z zajęć świetlicowych korzystać będzie 30 dzieci…” 

7. Rozdział VI. Analiza SWOT w obszarze wsparcia rodziny zostały wprowadzone 

następujące zmiany: 

- Brak lokalnego systemu identyfikacji i monitorowania sytuacji rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

8. Rozdział VII. Część programowa. w celu nr 3: Poprawa funkcjonowania rodzin 

w obszarze socjalnym i bytowym  dodano następujące działania: 

- Wsparcie rodzin wieloproblemowych przez Zespół ds. Pomocy Rodzinie; 

- Zapewnienie pomocy rodzicom lub opiekunom prawnym dzieciom/osobom niepełnosprawnym 

w formie prac społecznie użytecznych „Pomoc w domu”; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli 

1. Rozdział VI. Analiza SWOT w obszarze wsparcia rodziny  wprowadzono następujące 

zmiany w tabeli słabe strony: 

- rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia opiekuńczego. 


