
UCHWAŁA NR LVII/411/2023 
RADY GMINY JABŁONKA 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu Wspierania Rodziny Gminy Jabłonka na lata 2023-2025” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023r. poz.40) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonka uchwala, co 
następuje: 

  

§ 1.  

 Uchwala się „Program Wspierania Rodziny Gminy Jabłonka na lata 2023 – 2025” stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

 Traci moc uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 kwietnia 2020 roku 
w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Jabłonka na lata 2020 – 2022. 

§ 3.  

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Jabłonka 

 
 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Wprowadzenie 

Rodzina to naturalna grupa społeczna składająca się głównie z małżonków i ich dzieci, 

stanowiąca całość względnie trwałą, podlegającą dynamicznym przekształceniom, związanym 

głównie z biegiem życia jednostek wchodzących w jej skład. Rodzina stanowi dla dziecka 

bardzo ważne, pierwsze i niezastąpione żadną instytucją społeczną środowisko rozwojowe i 

wychowawcze. W rodzinie kształtują się właściwe postawy, zachowania, poglądy oraz 

umiejętność oceny sytuacji. Młody i chłonny organizm szybko się uczy, dziecko jest dobrym 

obserwatorem i naśladowcą. Jeśli istnieją w rodzinie problemy, dysfunkcje, dezorganizują one 

rodzinę i mogą źle wpływać na ukształtowanie świadomości młodego człowieka. Jego 

adaptacyjny proces, przygotowujący go do życia w społeczeństwie będzie zaburzony poprzez 

niewydolną wychowawczo rodzinę.  

Rodzina, relacje między członkami rodziny, uczucia i więzi, jakie ich łączą, powinny 

być cenną wartością w życiu człowieka. Często zapomina się o tym jak ważna jest rodzinna 

atmosfera i ciepło domowego ogniska, wspólne spędzanie czasu rodziców z dziećmi. 

Współczesna rodzina narażona jest na wiele różnych zagrożeń. Na kształt i funkcjonowanie 

współczesnej rodziny duży wpływ mają czynniki społeczne tj. eurosieroctwo, rozwody, 

alkoholizm, uzależnienia, przemoc w domu, zła sytuacja zdrowotna, konflikty pokoleniowe, 

brak należytego przygotowania rodziców do ich roli, sekty, wygodnictwo, konsumpcjonizm, 

materializm.  

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych w każdej społeczności jest 

przywrócenie prawidłowej kondycji jej najmniejszej komórce społecznej – rodzinie. Zakłada 

się, że pomoc udzielona rodzinom ma prowadzić do sytuacji, w której rodziny zaczną 

samoistnie przezwyciężać problemy, działając skutecznie przy udziale własnych środków, a 

także zasobów, które gwarantuje środowisko.  

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 

dnia 9 czerwca 2011 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) do zadań własnych gminy 

należy tworzenie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodzin.  

Program Wspierania Rodziny Gminy Jabłonka na lata 2023 - 2025 opracowany przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce jest dokumentem, który wskazuje obszary 

wymagające wspierania oraz kierunki i formy działań. Wspieranie rodzin rozumieć należy, 

jako zespół kompleksowych oddziaływań, a do tego konieczna jest współpraca 

interdyscyplinarna i zaangażowanie różnych instytucji i organizacji.  
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Przy opracowaniu programu przyjęto następujące założenia:  

1. Rodzina w pierwszej kolejności powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia 

się ze swymi problemami, co pozwala zwiększyć jej szanse na prawidłowe 

funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i 

pozwala na uczenie się nowych umiejętności.  

2. Pomoc powinna ukierunkować osoby i rodziny do umiejętności samodzielnego 

funkcjonowania poprzez przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, przy 

wykorzystaniu środków własnych. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej 

są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.  

3. Pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na 

wsparcie osoby w rodzinie, w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup 

samopomocowych, organizacji kościelnych, organizacji pozarządowych, instytucji.  
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Rozdział I Diagnoza 

W związku z opracowaniem Programu Wspierania Rodziny Gminy Jabłonka na lata 

2023 – 2025 dokonano diagnozy na podstawie danych uzyskanych z: Referatu Ewidencji 

Ludności Urzędu Gminy w Jabłonce, Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce, Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Targu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu 

oraz na podstawie analizy dokumentacji zgromadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Jabłonce. 

1.1. Dane demograficzne 

1.1.1. Struktura ludności 

Gmina Jabłonka to gmina o charakterze wiejskim położona w południowej części 

województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim. Obejmuje obszar 213,28 km2.  

W skład gminy wchodzi osiem sołectw: Chyżne, Jabłonka, Jabłonka – Bory, Lipnica Mała, 

Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna. 

Gmina Jabłonka liczy 18 922 mieszkańców, w tym 9 650 kobiet (51%) i 9 272 

mężczyzn (49%) – stan na dzień 30.09.2022 r.  

• 4 522 osób w wieku od 0 do 17 lat, w tym 2 227 kobiet i 2 295 mężczyzn; 

• 11 443 osób w wieku produkcyjnym, w tym 5 468 kobiet (w wieku od 18 do 60 lat) 

i 5 975 mężczyzn ( w wieku od 18 do 65 lat); 

• 2 957 osób w wieku poprodukcyjnym, w tym 1 955 kobiet (w wieku powyżej 60 lat) 

i 1 002 mężczyzn ( w wieku powyżej 65 lat). 

 

Wykres 1. Struktura mieszkańców Gminy Jabłonka w 2022 roku. 
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Liczba mieszkańców według miejscowości:  

Chyżne 

• 1 105 osób, w tym 585 kobiet i 520 mężczyzn 

Jabłonka 

• 5 481 osób, w tym 2 824 kobiet i 2 657 mężczyzn 

Lipnica Mała 

• 3 651 osób, w tym 1 881 kobiet i 1 770 mężczyzn 

Orawka 

• 1 040 osób, w tym 515 kobiet i 525 mężczyzn 

Podwilk 

• 2 522 osób, w tym 1 228 kobiet i 1 295 mężczyzn 

Zubrzyca Dolna 

• 1 973 osób, w tym 1 017 kobiet i 956 mężczyzn 

Zubrzyca Górna 

• 3 150 osób, w tym 1 600 kobiet i 1 550 mężczyzn 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25E3D860-CD36-4181-BF2F-8603349EA2C3. Podpisany Strona 6



Program Wspierania Rodziny 

Gminy Jabłonka na lata 2023 – 2025  
 
 

7 

 

1.1.2. Liczba dzieci w placówkach oświatowych 

Na terenie gminy Jabłonka działają następujące placówki oświatowe:  

• 4 przedszkola (w tym 3 przedszkola niepubliczne); 

• 3 punkty przedszkolne oraz 21 oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych; 

• 14 szkół podstawowych (w tym 1 niepubliczna); 

• Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jabłonce. 

 

Wykres 2. Liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w roku szkolnym 

2022/2023. 
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1.1.3. Struktura bezrobocia 

Z informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, iż na dzień 

31.12.2021 r. rynek pracy na terenie Gminy Jabłonka przedstawiał się następująco: 

• bezrobotni ogółem – 351 osób 

• długotrwale bezrobotni ogółem – 147 osób 

• bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku – 43 osoby 

Stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2022 roku w powiecie nowotarskim wynosiła 5,2% 

(informacje na podstawie danych pozyskanych ze strony internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-

obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnej-stopy-bezrobocia-w-kraju-oraz-na-

obszarze-powiatow-stan-na-dzien-30-czerwca-2022-roku,284,9.html 

 

Wykres 3. Struktura bezrobocia w/g stanu na dzień 31.12.2021 r. 

 

 

W stosunku do lat ubiegłych zauważalny jest lekki wzrost liczby osób bezrobotnych z terenu 

Gminy Jabłonka. Liczba osób bezrobotnych w porównaniu z rokiem 2019 wzrosła o ok. 12%. 
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1.2. Struktura wybranych świadczeń dla rodzin w latach 2020 – 2021  

1.2.1. Świadczenia pomocy społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce udziela pomocy osobom i rodzinom w 

szczególności z powodu:  

• ubóstwa; 

• sieroctwa; 

• bezdomności; 

• bezrobocia; 

• niepełnosprawności; 

• długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

• przemocy w rodzinie; 

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

• bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

• alkoholizmu lub narkomanii; 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. 

 

Wykres 4. Powody przyznania pomocy rodzinom z terenu Gminy Jabłonka w latach 2020 – 

2021. 
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Głównym powodem udzielania świadczeń było ubóstwo współistniejące z jednym bądź 

wieloma z ww. powodów.  

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce udziela pomocy finansowej jak również 

pomocy pozafinansowej. Pomoc finansowa udzielana jest w postaci: 

• zasiłków stałych; 

• zasiłków okresowych; 

• zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych; 

• zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego. 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane 

dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji 

socjalnej. Od dnia 1 stycznia 2022 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie 

przekraczający kwoty 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 600 zł. 

 

Tabela 1. Świadczenia pieniężne udzielone w latach 2020 – 2021. 

 

Rodzaj zasiłku 

2020 2021 

Liczba 

osób 

Kwota 

(zł) 

Liczba 

osób 

Kwota 

(zł) 

Zasiłek stały 23 104 474,00 21 107 145,00 

Zasiłek okresowy 47 78 510,00 39 74 173,00 

Zasiłek celowy 23 13 985,00 32 20 580,00 
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 Wykres 5. Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych w latach 2020 – 2021. 

 
 

Ponadto osoba ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc taka może 

być udzielona doraźnie lub okresowo w postaci jednego gorącego posiłku dziennie 

i przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Posiłki 

przyznawane są również dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole. 

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowane są działania dotyczące 

zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: 

• dzieciom do 7 roku życia; 

• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

• osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności 

osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

 

Świadczenia te realizowane są w formie:   

• posiłku; 

• świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

 

Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobie samotnej i osobie w rodzinie, jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% 

kryterium dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej) na podstawie 
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uchwały rady gminy podwyższającej kwotę kryterium dochodowego (do dnia 31.12.2022 r. – 

150%). 

 

Tabela 2. Pomoc w formie posiłku w szkole lub przedszkolu w latach 2020 – 2021. 

 

Lata 
Liczba osób Kwota 

(zł) 

2020 73 23 840,00 

2021 48 21 278,00 

 

 

Wykres 6. Liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą w formie posiłku w szkole lub 

przedszkolu w latach 2020 – 2021. 

 

 
 

 

Tabela 3. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w latach 

2020 – 2021. 

 

Lata 
Liczba 

osób/rodzin 

Kwota 

(zł) 

2020 90 85 305,00 

2021 69 88 151,00 
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Wykres 7. Liczba osób/rodzin otrzymujących świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 

żywności w latach 2020 – 2021. 

 

 

Od 2017 roku Ośrodek wypłaca świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Pomoc w tej formie udzielana jest  

uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania 

barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 

 

Tabela 4. Pomoc w formie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w latach 

2020 – 2021. 

 

Rodzaj zasiłku 

2020 2021 

Liczba 

osób 

Kwota 

(zł) 

Liczba 

osób 

Kwota 

(zł) 

Stypendium szkolne 95 62 600,00 81 57 420,00 

Zasiłek szkolny 1 620,00 6 1 820,00 
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Wykres 8. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym w latach 2020 – 2021. 

 

Na podstawie wyżej przedstawionych danych widoczne jest zmniejszenie  liczby osób 

korzystających ze świadczeń pieniężnych wypłacanych przez tut. Ośrodek. Powodem jest 

poprawa sytuacji materialnej osób/rodzin z terenu Gminy Jabłonka. Obserwuje się również 

zmniejszenie liczby uczniów korzystających z pomocy w formie posiłku. W 2021 roku liczba 

posiłków uległa dodatkowemu zmniejszeniu w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia 

koronawirusem SARS CoV-2 i wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach.  

 

1.2.2. Świadczenia rodzinne 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce przyznaje następujące rodzaje świadczeń 

rodzinnych: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuńczy, 

• zasiłek dla opiekuna (świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13), 

• świadczenie rodzicielskie. 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

Przysługuje on, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo 
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dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł (dochód rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym nie przekracza kwoty 764,00 zł). 

 

Tabela 5. Pomoc w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w latach 2020 – 2021. 

 

Lata Liczba rodzin 
Kwota 

(zł) 

2020 1 278 3 189 997,00 

2021 1 266 2 991 996,01 

 

 

Wykres 9. Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku rodzinnego wraz z 

dodatkami w latach 2020 – 2021. 

 

 
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w związku z 

urodzeniem się żywego dziecka w wysokości 1000 zł. Uprawnienie do ubiegania się o 

wypłatę tego świadczenia przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo 

faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

1922,00 zł. 
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Tabela 6. Pomoc w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w latach 

2020 – 2021. 

 

Lata Liczba osób 
Kwota 

(zł) 

2020 143 143 000,00 

2021 170 170 000,00 

 

 

Wykres 10. Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka w latach 2020 – 2021. 

 

 
 

Wśród świadczeń opiekuńczych wyróżniamy: 

• świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, 

na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
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opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Od 1 stycznia 2023 roku świadczenie przysługuje w wysokości 2 458 zł miesięcznie i 

jest co roku waloryzowane  o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększa się minimalne 

wynagrodzenie za pracę. 

• zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje, niepełnosprawnemu dziecku, osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 

roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 

roku życia, osobie, która ukończyła 75 lat. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 

215,84 zł miesięcznie. 

• specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek 

alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli 

łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej 

opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 

wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres 

zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek 

opiekuńczy przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie. 

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 

wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013 r. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie. 
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Tabela 7. Pomoc w formie świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna w latach 2020 – 

2022. 

 

Lata 

Świadczenie 

pielęgnacyjne (ŚP) 

Zasiłek 

pielęgnacyjny (ZP) 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy (SZO) 

Zasiłek  

dla opiekuna (ZDO) 

Liczba 

osób 

Kwota 

(zł) 

Liczba 

osób 

Kwota 

(zł) 

Liczba 

osób 

Kwota 

(zł) 

Liczba 

osób 

Kwota 

(zł) 

2020 63 1 311 436,60 308 740 526,51 44 253 252,00 9 55 832,50 

2021 66 1 421 171,10 301 761 024,31 34 222 808,80 7 44 880,00 

 

 

Wykres 11. Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczeń opiekuńczych w latach 

2020 – 2021. 
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Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia 1 stycznia 2016 roku osobom, którym 

urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 

macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1 000 zł miesięcznie. 

 

Tabela 8. Pomoc w formie świadczenia rodzicielskiego w latach 2020 – 2021. 

 

Rok Liczba osób 
Kwota 

(zł) 

2020 54 244 868,10 

2021 52 307 542,90 

 

 

Wykres 12. Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczenia rodzicielskiego w 

latach 2020 – 2021. 

 

 

1.2.3. Fundusz alimentacyjny 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma 

zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko 

starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w 

szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia 

przysługują bez względu na wiek dziecka. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł 
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miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest 

od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. 

 

Tabela 9. Pomoc w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2020 – 2021. 

 

Lata Liczba osób 
Kwota 

(zł) 

2020 48 212 220,00 

2021 39 196 109,21 

 

 

Wykres 13. Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w latach 2017 – 2019. 
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1.2.4. Świadczenie „Za życiem”  

Od 1 stycznia 2017 roku z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to 

dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Rodzina jest uprawniona do 

poradnictwa w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, 

wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw 

rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej 

oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Na wniosek rodziny tego typu wsparcie koordynowane 

jest przez asystenta rodziny. 

 

Tabela 10. Pomoc w formie świadczenia „Za życiem” w latach 2020 – 2021. 

 

Rok Liczba rodzin 
Kwota 

(zł) 

2020 1 4 000,00 

2021 4 16 000,00 

 

 

Wykres 14. Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczenia „Za życiem” w latach 

2020 – 2021. 

 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25E3D860-CD36-4181-BF2F-8603349EA2C3. Podpisany Strona 21



Program Wspierania Rodziny 

Gminy Jabłonka na lata 2023 – 2025  
 
 

22 

 

1.2.5. Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Powyższa forma 

wsparcia jest działaniem ogólnopolskim realizowanym od czerwca 2014 roku. Przysługuje 

rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Od 1 stycznia 2019 roku 

prawo do karty mają również rodzice co najmniej trójki dzieci bez względu na ich wiek. Karta 

jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty 

dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 

25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o 

niepełnosprawności.  

Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny określa ustawa z 

dnia z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

 

Tabela 11. Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny w latach 2020 – 2021. 

 

Lata Liczba rodzin Liczba osób  

2020 191 592 

2021 179 543 

 

Wykres 15. Liczba rodzin i osób w rodzinach wnioskujących o Kartę Dużej Rodziny w latach 

2020 – 2021. 
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Rozdział II Formy wsparcia społecznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną 

2.1. Ośrodek Pomocy Społecznej 

W 2021 roku 232 rodziny z terenu gminy Jabłonka objęte były pomocą społeczną. 

Podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce korzystali z następujących form 

pomocy: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkole i 

przedszkolu, praca socjalna, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej. 

Praca socjalna na rzecz rodzin realizowana jest w ośmiu rejonach opiekuńczych: 

• I i II rejon – Jabłonka 

• III rejon – Chyżne 

• IV rejon – Orawka 

• V rejon – Lipnica Mała 

• VI rejon – Podwilk 

• VII rejon – Zubrzyca Dolna 

• VIII rejon – Zubrzyca Górna 

 

Wykres 16. Liczba osób i rodzin korzystających ze wsparcia w formie pracy socjalnej w 

latach 2020 – 2021. 
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2.2. Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 

W trudnych przypadkach, gdy mamy do czynienia ze zjawiskiem przemocy w rodzinie 

osoby dotknięte przemocą mogą skorzystać z porad pracowników socjalnych i psychologa w 

Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Punkt 

działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce. Gmina realizuje „Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Jabłonka na lata 2021 – 2025”, którego celem głównym jest: zmniejszenie rozmiarów 

zjawiska przemocy w rodzinach mieszkających na terenie gminy Jabłonka oraz zwiększenie 

dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

 

Wykres 17. Liczba osób korzystających z pomocy w formie poradnictwa psychologicznego w 

latach 2020 – 2021. 
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2.3. Asystent rodziny 

Dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

udzielona jest pomoc w postaci wsparcia asystenta rodziny. Asystentura rodziny polega 

głównie na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji 

życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny. Asystent pomaga rodzinom w 

poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu i podnoszeniu poziomu umiejętności 

opiekuńczo wychowawczych oraz prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a 

także w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny na umowę o pracę w wymiarze 1 

etat. 

 

Wykres 18. Liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny w latach 2020 – 2021. 

 

2.4. Piecza zastępcza 

Z informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu 

wynika, że 10 dzieci z terenu Gminy Jabłonka na mocy postanowienia sądu rodzinnego 

zostało umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej (stan na 31.12.2021 r.):  

• 3 dzieci przebywa w rodzinie spokrewnionej,  

• 4 dzieci przebywa w rodzinie niezawodowej, 

• 3 dzieci przebywa w rodzinie zawodowej. 
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2.5. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

Od 2016 roku w gminie Jabłonka można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości 

zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej. 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają: 

• osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, 

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane 

świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

• osoby, które ukończyły 65 lat, 

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

• kombatanci, 

• weterani, 

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 

techniczną. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w budynku Urzędu Gminy w Jabłonce, ul. 3 

Maja 1, 34 – 480 Jabłonka. 

W 2020 roku w Punkcie udzielono 101 porad, natomiast w 2021 – 142 porady. 

 

2.6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonce realizuje 

zadania ujęte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii, które zawarte są w przyjmowanym corocznie przez Radę Gminy „Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 

Narkomanii w Gminie Jabłonka”.  
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2.7. Gminny Punkt Konsultacyjny Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 

W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 

Urzędzie Gminy w Jabłonce działa Gminny Punkt Konsultacyjny Problemów Uzależnień i 

Przemocy w Rodzinie. W punkcie można skorzystać z bezpłatnych porad terapeuty ds. 

uzależnień.  

W 2020 roku w Punkcie udzielono 99 porad, natomiast w 2021 – 93 porady. 

 

2.8. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi dystrybuującymi żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W 2020 roku z w/w pomocy skorzystały 124 rodziny, w 

tym 355 osób, natomiast w 2021 roku – 79 rodzin, w tym 215 osób.  

Pomoc żywnościowa w ramach FEAD w znaczący sposób przyczynia się do 

poszerzenia zakresu pomocy dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
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Rozdział III Ocena uwarunkowań efektywnej realizacji programu – analiza SWOT 

 

 Czynniki pozytywne Czynniki negatywne 

C
zy

n
n

ik
i 

w
ew

n
ęt

rz
n

e
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• doświadczona kadra pomocy 

społecznej; 

• wsparcie asystenta rodziny; 

• wsparcie psychologów i pedagogów; 

• pozytywny stosunek samorządu do 

spraw społecznych; 

• sprawnie funkcjonujące punkty 

konsultacyjno - terapeutyczne; 

• aktywnie działający Zespół 

Interdyscyplinarny; 

• sprawnie działające kluby sportowe 

oferujące szeroki wachlarz działań o 

charakterze sportowym 

przeznaczonych dla dzieci i rodziców; 

• prężnie działające Centrum Kultury 

Górnej Orawy, Orawska Biblioteka 

Publiczna, Orawska Samorządowa 

Szkoła Muzyczna; 

• aktywna działalność GKRPA; 

• tradycyjne rodziny; 

• małe środowisko – „każdy zna 

każdego”. 

• niedostateczna wiedza mieszkańców 

dot. funkcjonowania punktów 

specjalistycznych; 

• brak placówek wsparcia dziennego; 

• brak aktywności klientów pomocy 

społecznej do tworzenia grup 

samopomocowych; 

• mentalność społeczeństwa – stereotypy 

blokujące korzystanie z usług 

specjalistów. 

 

C
zy

n
n

ik
i 

ze
w

n
ęt

rz
n

e
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• pozyskiwanie środków zewnętrznych, 

w tym z Unii Europejskiej; 

• wzmacnianie zaangażowania i 

aktywności społeczności lokalnej; 

• rozwój współpracy różnych instytucji 

i organizacji działających na rzecz 

rodziny; 

• powstanie nowych form pracy z 

rodziną; 

• stworzenie sprawnego systemu 

koordynacji działań i współpracy 

instytucji działających na rzecz 

rodziny; 

• właściwe przepisy prawa. 

• przemiany współczesnej rodziny – 

rozluźnienie więzi emocjonalnych, 

degradacja wartości i funkcji rodziny; 

• cywilizacyjne problemy dotykające 

rodziny m.in. obniżenie wieku inicjacji 

seksualnej, alkoholowej, narkotykowej 

wśród młodzieży, błędy żywieniowe; 

• emigracja zarobkowa i eurosieroctwo; 

• osłabienie wartości rodzinnych, 

zachwianie relacji rodzic – dziecko; 

• uzależnienia od alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy, hazardu, internetu, itp.; 

• starzejące się społeczeństwo. 
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Rozdział IV Cele i zadania Programu  
 

Cel główny: 

WSPIERANIE RODZINY W PEŁNIENIU JEJ FUNKCJI 

 

Cele szczegółowe: 

• poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – 

wychowawcze oraz poprawa sytuacji bytowej i materialnej rodzin, 

• rozwój działań profilaktycznych na rzecz rodzin, 

• usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej 

trudności opiekuńczo – wychowawcze, 

• poprawa funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych.
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Cel szczegółowy nr 1 - Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz poprawa sytuacji bytowej i 

materialnej rodzin. 

Numer 

zadania 
Rodzaj zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Partner 

Termin 

realizacji 
Budżet 

Wskaźniki (rezultaty) 

realizacji zadania 

1.1. 

Pomoc finansowa w formie zasiłków stałych, 

okresowych, celowych 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

(stypendia i zasiłki szkolne) 

OPS - 
zadanie 

ciągłe 

środki 

własne, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba osób/rodzin objętych 

pomocą w formie zasiłków 

– zgodnie z liczbą 

złożonych wniosków oraz 

przepisami ustawy o 

pomocy społecznej i 

ustawy o systemie oświaty 

1.2. Dożywianie dzieci i dorosłych OPS 
placówki 

oświatowe 

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba dzieci dożywianych 

w szkołach i przedszkolach 

– zgodnie z liczbą 

złożonych wniosków oraz 

przepisami ustawy o 

pomocy społecznej 

Liczba osób/rodzin objętych 

pomocą finansową na zakup 

posiłku lub żywności – 

zgodnie z liczbą złożonych 

wniosków oraz przepisami 

ustawy o pomocy 

społecznej 

1.3. 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

(FEAD) 
OPS NGOs 

zadanie 

ciągłe 
- 

Liczba osób objętych 

pomocą – zgodnie z liczbą 

wydanych skierowań 
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1.4. 
Pomoc w formie poradnictwa socjalnego, 

psychologicznego, prawnego 

OPS  

Punkt 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

Starosta 

Powiatu 

Nowotarskiego  

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne 

środki 

zewnętrzne 

Liczba udzielonych 

porad/konsultacji  

1.5. Pomoc asystenta rodziny OPS - 
zadanie 

ciągłe 

środki 

własne, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

rodziny 

1.6. 
Działania w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych 
OPS 

GKRPA, 

Policja, 

placówki 

oświatowe, 

służba zdrowia, 

sąd rejonowy, 

organizacje 

pozarządowe 

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne 

Liczba spotkań ZI – min. 4 

spotkania rocznie 

 

Liczba posiedzeń grup 

roboczych – min. 1 

posiedzenie do NK 

1.7. 

Działania samopomocowe – przedświąteczna 

zbiórka żywności/środków czystości/zabawek 

itp. 

OPS 

Gminny 

Komitet 

Pomocy 

Potrzebującym, 

NGOS 

 

grudzień - 

Liczba działań – min. 1 

działanie rocznie 

1.8. 

Pomoc w formie świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

zasiłku dla opiekuna, świadczenia „Za 

życiem”. 

Przyznawanie Kart Dużej Rodziny 

OPS - 
zadanie 

ciągłe 

środki 

zewnętrzne 

Liczba osób/rodzin objętych 

pomocą – zgodnie z liczbą 

złożonych wniosków oraz 

przepisami prawa 

Liczba przyznanych KDR 
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Cel szczegółowy nr 2 - Rozwój działań profilaktycznych na rzecz rodzin. 

Numer 

zadania 
Rodzaj zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Partner 

Termin 

realizacji 
Budżet 

Wskaźniki (rezultaty) 

realizacji zadania 

2.1. 

Organizowanie zajęć profilaktycznych dla 

uczniów z zakresu problemów 

cywilizacyjnych dotykających rodzinę 

GKRPA 
placówki 

oświatowe 

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne 

Liczba zorganizowanych 

zajęć – min. 2 rocznie 

2.2. 

Organizowanie kampanii i konkursów 

profilaktycznych zakresu problemów 

cywilizacyjnych dotykających rodzinę 

GKRPA 
placówki 

oświatowe 

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne 

Liczba zorganizowanych 

działań – min. 2 rocznie 

2.3. 

Promowanie aktywności fizycznej, 

wspieranie organizacji szkolnych zawodów 

sportowych 

GKRPA 
placówki 

oświatowe 

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne 

Liczba zorganizowanych 

działań – min. 2 rocznie 

2.4. 

Organizowanie letniego wypoczynku dla 

dzieci z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym i problemem przemocy 

GKRPA OPS wakacje 
środki 

własne 

Liczba zorganizowanych 

działań – min. 1 rocznie 

2.5. Działania w ramach pedagogizacji rodziców OPS 
placówki 

oświatowe 

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne 

Liczba zorganizowanych 

działań – min. 1 rocznie 

2.6. 
Umieszczanie informacji na stronie 

internetowej www.opsjablonka.pl  
OPS - 

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne 

Liczba stron www – min. 1 

strona 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25E3D860-CD36-4181-BF2F-8603349EA2C3. Podpisany Strona 32

http://www.opsjablonka.pl/


Program Wspierania Rodziny 

Gminy Jabłonka na lata 2023 – 2025  
 
 

  

33 

 

Cel szczegółowy nr 3 - Usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – 

wychowawcze. 

Numer 

zadania 
Rodzaj zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Partner 

Termin 

realizacji 
Budżet 

Wskaźniki (rezultaty) 

realizacji zadania 

3.1. 
Wspólne szkolenia służb zaangażowanych w 

pomoc rodzinie 
OPS - 

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba szkoleń – min. 1 

szkolenie rocznie 

3.3. 
Współpraca z instytucjami pomocy 

społecznej (ROPS, PCPR) 
OPS 

ROPS 

PCPR 

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba spotkań, konsultacji 

– min. 1 spotkanie rocznie 

3.4. Współpraca z Policją OPS 
Komisariat 

Policji 

zadanie 

ciągłe 

środki 

własne 

Liczba spotkań – min. 1 

spotkanie rocznie 
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Cel szczegółowy nr 4 - Poprawa funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych. 

Numer 

zadania 
Rodzaj zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Partner 

Termin 

realizacji 
Budżet 

Wskaźniki (rezultaty) 

realizacji zadania 

4.1. Realizacja projektu socjalnego  OPS NGOs 
zadanie 

ciągłe 

środki 

własne, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba zrealizowanych 

projektów – min. 1 rocznie 

Liczba beneficjentów 

ostatecznych  

4.2. Realizacja usług opiekuńczych OPS - 
zadanie 

ciągłe 

środki 

własne, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba osób objętych 

usługami opiekuńczymi – 

zgodnie z liczbą złożonych 

wniosków 
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Rozdział V Finansowanie Programu  

Źródłami finansowania planowanych działań będą:  

• środki własne gminy; 

• środki pochodzące z dotacji; 

• środki z państwowych funduszy celowych; 

• środki własne organizacji pozarządowych. 

 

Rozdział VI Monitoring i ewaluacja  
Realizacja zadań wynikających z Programu Wspierania Rodziny Gminy Jabłonka na 

lata 2023 – 2025 będzie monitorowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce.  

Monitoring Programu będzie polegał na bieżącym gromadzeniu i analizowaniu 

informacji o stanie jego realizacji. Zebrane w jego toku dane pozwolą na kontrolę postępu 

realizacji poszczególnych zadań oraz podjęcie działań korygujących. Stała obserwacja 

realizacji wyznaczonych celów pozwoli na ewentualne dookreślenie obszarów, które poddane 

zostaną ewaluacji. Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań 

głównie w oparciu o analizę założonych wskaźników.  

Program ma charakter otwarty i będzie systematycznie aktualizowany w miarę 

pojawiających się potrzeb oraz posiadanych możliwości. W porozumieniu z realizatorami 

poszczególnych zadań OPS będzie ustalał, monitorował i konsultował działania określone w 

Programie. 

Sprawozdanie z realizacji Programu będzie przygotowywał Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jabłonce, co roku w terminie do 31 marca, a następnie będzie 

przedkładał je Radzie Gminy Jabłonka wraz ze sprawozdawczością Ośrodka. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25E3D860-CD36-4181-BF2F-8603349EA2C3. Podpisany Strona 35



Program Wspierania Rodziny 

Gminy Jabłonka na lata 2023 – 2025  
 
 

  

36 

 

Spis wykresów 

Wykres 1. Struktura mieszkańców Gminy Jabłonka w 2022 roku. ........................................... 5 

Wykres 2. Liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w roku szkolnym 

2022/2023. .................................................................................................................................. 7 

Wykres 3. Struktura bezrobocia w/g stanu na dzień 31.12.2021 r. ............................................ 8 

Wykres 4. Powody przyznania pomocy rodzinom z terenu Gminy Jabłonka w latach 2020 – 

2021. ........................................................................................................................................... 9 

Wykres 5. Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych w latach 2020 – 2021. ..... 11 

Wykres 6. Liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą w formie posiłku w szkole lub 

przedszkolu w latach 2020 – 2021. .......................................................................................... 12 

Wykres 7. Liczba osób/rodzin otrzymujących świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 

żywności w latach 2020 – 2021. .............................................................................................. 13 

Wykres 8. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym w latach 2020 – 2021. ............................................................................................. 14 

Wykres 9. Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku rodzinnego wraz z 

dodatkami w latach 2020 – 2021. ............................................................................................. 15 

Wykres 10. Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka w latach 2020 – 2021. ........................................................................... 16 

Wykres 11. Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczeń opiekuńczych w 

latach 2020 – 2021. .................................................................................................................. 18 

Wykres 12. Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczenia rodzicielskiego w 

latach 2020 – 2021. .................................................................................................................. 19 

Wykres 13. Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w latach 2017 – 2019. ................................................................................... 20 

Wykres 14. Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczenia „Za życiem” w 

latach 2020 – 2021. .................................................................................................................. 21 

Wykres 15. Liczba rodzin i osób w rodzinach wnioskujących o Kartę Dużej Rodziny w latach 

2020 – 2021. ............................................................................................................................. 22 

Wykres 16. Liczba osób i rodzin korzystających ze wsparcia w formie pracy socjalnej w 

latach 2020 – 2021. .................................................................................................................. 23 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25E3D860-CD36-4181-BF2F-8603349EA2C3. Podpisany Strona 36



Program Wspierania Rodziny 

Gminy Jabłonka na lata 2023 – 2025  
 
 

  

37 

 

Wykres 17. Liczba osób korzystających z pomocy w formie poradnictwa psychologicznego w 

latach 2020 – 2021. .................................................................................................................. 24 

Wykres 18. Liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny w latach 2020 – 2021.

 .................................................................................................................................................. 25 

 

Spis tabel  

Tabela 1. Świadczenia pieniężne udzielone w latach 2020 – 2021.......................................... 10 

Tabela 2. Pomoc w formie posiłku w szkole lub przedszkolu w latach 2020 – 2021. ............. 12 

Tabela 3. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w latach 

2020 – 2021. ............................................................................................................................. 12 

Tabela 4. Pomoc w formie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w latach 

2020 – 2021. ............................................................................................................................. 13 

Tabela 5. Pomoc w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w latach 2020 – 2021. ...... 15 

Tabela 6. Pomoc w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w latach 

2020 – 2021. ............................................................................................................................. 16 

Tabela 7. Pomoc w formie świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna w latach 2020 – 

2022. ......................................................................................................................................... 18 

Tabela 8. Pomoc w formie świadczenia rodzicielskiego w latach 2020 – 2021. ..................... 19 

Tabela 9. Pomoc w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2020 – 2021. ... 20 

Tabela 10. Pomoc w formie świadczenia „Za życiem” w latach 2020 – 2021. ....................... 21 

Tabela 11. Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny w latach 2020 – 2021. .......................... 22 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25E3D860-CD36-4181-BF2F-8603349EA2C3. Podpisany Strona 37


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1

