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Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2016” 

Dobra praktyka gminy Wyry w obszarze polityki prorodzinnej w 2016 roku 

 

W 2016 roku gmina Wyry zdobyła III miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016” za inicjatywę pod tytułem Inicjatywy przyjazne 

rodzinom zamieszkującym gminę Wyry. Większość wymienionych przedsięwzięć w ramach zgłoszonej inicjatywy realizowana jest w gminie od 

2015 roku do nadal. Natomiast najstarsze przedsięwzięcie (działalność związana ze sportem, kulturą i tworzeniem form aktywnego wypoczynku) 

prowadzone jest od 1991 roku. Poniżej przedstawiono działania podejmowane w Wyrach na rzecz rodzin.  

 

1. Działania prowadzone w obszarze 

edukacji i oświaty  

 Stworzenie dogodnych warunków do kształcenia niepełnosprawnych dzieci w powszechnym systemie 

oświaty: 2 placówki oświatowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 3 nauczycieli 

wspomaganych. Niepełnosprawni uczniowie mogą uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania, są 

zintegrowani ze swoimi rówieśnikami, natomiast ich rodzice są odciążeni od konieczności dalekiego 

dowożenia dzieci;  

 Biblioteka Gminna w Gostyni organizuje darmowe zajęcia informacyjno-edukacyjne dla przyszłych  

i młodych rodziców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przyszłych matek. Biblioteka organizuje 

również rozwijające zajęcia dla dzieci w wieku 2-3 lat. 
 

Rezultaty: 

 2 zespoły szkół dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych; 

 26 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do zespołów szkół; 

 107 uczniów niepełnosprawnych z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do 

zespołów szkół, z czego 8 korzysta ze wsparcia nauczyciela wspomagającego; 

 130 wykładów i warsztatów przygotowujących pary i młode mamy do pełnienia ról rodzicielskich; 
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 80 osób korzystających z wykładów i warsztatów przygotowujących do pełnienia ról rodzicielskich; 

 240 osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez bibliotekę; 

 40 zajęć rocznie rozwijających umiejętności dzieci zorganizowanych przez bibliotekę. 
 

2. Działania prowadzone w obszarze pomocy 

społecznej 

 Narzędzia zastosowane w ramach projektu systemowego pt. „Lepsza przyszłość” wspierały jego 

uczestników w rozwoju społecznym i zawodowym, ułatwiały proces znalezienia pracy i motywowały 

do pracy nad sobą. W projekcie brali udział mieszkańcy gminy zagrożeni wykluczeniem społecznym. 

W ramach projektu powołano KIS oraz PAL. Uczestnicy projektu, którzy nie mogli dotychczas podjąć 

pracy, szkolenia, innych form kształcenia z powodu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, na 

czas udziału w projekcie, miały możliwość skorzystania z udostępnionego i opłaconego miejsca  

w przedszkolu lub usługi opiekuńczej; 

 W GOPS rodziny mogą korzystać ze wsparcia asystenta rodziny. Odnotowano sukcesy tej metody 

pracy z rodzinami, ponieważ 2 rodziny usamodzielniły się;  

 Rodziny zamieszkujące gminę mają możliwość korzystania z pomocy żywnościowej (FEAD) oraz 

możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających 

(poradnictwo prawne, zawodowe, warsztaty wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa domowego, spotkania edukacyjne nt. sposobu przygotowywania 

wartościowych i zdrowych posiłków);  

 Poprzez GOPS gmina Wyry opłaca wypoczynek dzieciom wychowującym się w rodzinach, które 

znalazły się w trudnej sytuacji materialnej; 

 Funkcjonują dwie świetlice środowiskowe, przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat;  

 Gmina Wyry przystąpiła do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;  
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 Gmina przyjęła preferencyjne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Rezultaty: 

 90 uczestników projektu systemowego „Lepsza Przyszłość”; 

 2 świetlice środowiskowe; 

 2 rodziny usamodzielnione przy wsparciu asystenta rodziny; 

 30 osób korzystających z pomocy FEAD; 

 Realizacja wsparcia w ramach programu FEAD; 

 5-6 dzieci rocznie korzystających z dopłat do wypoczynku; 

 412 wydanych Kart Dużej Rodziny. 
 

3. Działania prowadzone w obszarze pomocy 

udzielanej rodzinom wychowującym 

niepełnosprawne dzieci 

Na terenie Gminy Wyry funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przeznaczony 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniach: umiarkowanym, znacznym i głębokim 

oraz wieloraką niepełnosprawnością w wieku 3-25 lat. Placówka zapewnia całodzienną opiekę, edukację, 

terapię i rehabilitację. Gmina Wyry wspiera rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne 

dofinansowując im dowóz na zajęcia odbywające się na terenie OREW. Przekazała również działkę oraz 

dotację celową – pomoc finansową w wysokości 10.000,00zł na budowę nowego Centrum Rehabilitacji w 

Wyrach w ramach którego będzie funkcjonował OREW. 
 

Rezultaty: 

- 1 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. 
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4. Działania prowadzone w obszarze kultury, 

sportu i wypoczynku 

 Dom Kultury w Gostyni jest organizatorem wielu wydarzeń i imprez gminnych. Wydarzenia gromadzą 

wokół siebie całe rodziny. Dom Kultury organizuje również czas wolny dzieciom w okresie letnim  

i zimowym realizując rokrocznie program „Klub Lato” oraz „Klub Zima”;  

 Na terenie gminy funkcjonują dwa duże obiekty sportowe oraz nowoczesne place zabaw;  

 Organizowane są wydarzenia sportowe tj. biegi, pikniki, turnieje, rodzinne rajdy; 

 Na terenie Wyr jest dobrze zorganizowana infrastruktura rowerowa. Istniejące warunki zachęcają 

rodziny do aktywnych form turystyki rowerowej ze względu na ich dostępność, atrakcyjność oraz 

bezpieczeństwo; 

 Gmina Wyry od 12 lat organizuje wydarzenie pn. „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”. 
 

Rezultaty: 

 10 wydarzeń kulturalnych rocznie; 

 2 000 uczestników wydarzeń kulturalnych; 

 90 dzieci rocznie korzystających z Programów „Lato” i „Zima”; 

 14 wydarzeń sportowych rocznie; 

 ok. 1000 uczestników wydarzeń sportowych rocznie; 

 34 km tras rowerowych; 

 1 wydarzenie organizowane na skalę ogólnopolską – Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń. 
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Partnerzy:  

Realizacja części inicjatyw jest możliwa dzięki zaangażowaniu zasobów gminnych takich jak: szkoły (2), biblioteki (2), sale szkoleniowe GOPS, Dom 

Kultury, Zagroda Śląska, wykwalifikowanego personelu - pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz środków finansowych. 

Inicjatywy są wdrażanie również dzięki partnerstwom i porozumieniom zawartym pomiędzy gminą, a instytucjami publicznymi i prywatnymi, w tym  

o charakterze non-profit takimi jak: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opieka Rodzinna” z Tychów; Punkt Dystrybucji Żywności w Łaziskach 

Górnych; Kuratorium Oświaty w Katowicach; Stowarzyszenie „Uśmiech” z Mikołowa; Fundacja „PRO-Eko” z Łazisk Górnych; Klub Sportowy 

„FORTUNA”; Stowarzyszenie sportowe „Raki Gostyń”; Stowarzyszenie sportowe „Wojownik”; Stowarzyszenie na rzecz zabytków fortyfikacji PRO 

FORTALICIUM; włączenie się gminy do programu „Lokalna Grupa Działania”. 

Niektóre inicjatywy nie byłyby możliwe do zrealizowania bez włączenia się do pomocy mieszkańców gminy Wyry, zarówno tych działających  

w stowarzyszeniach, grupach nieformalnych, jak i pojedynczych osób. Mieszkańcy najchętniej angażują się w organizację Dożynek, Kiermaszu 

Adwentowego oraz wszelkich świąt i obchodów, w ramach których występują ich pociechy (logistyka, pieczenie ciast, przygotowywanie prowiantu). 

 

Innowacyjność: 

Inicjatywy podejmowane przez gminę Wyry są innowacyjne ze względu na zastosowanie nowoczesnych metod pracy oraz systematyczne doskonalenie 

zawodowe pracowników urzędu. Gmina interesuje się opiniami mieszkańców - przeprowadzane są sondaże, spotkania i rozmowy. Na przestrzeni ostatnich 25 

lat istnienia gminy wiele się w niej zmieniło (budownictwo, modernizacje, ulepszenia). Zmiany nastąpiły również w życiu jej mieszkańców, których wciąż 

przybywa, co jest najlepszym dowodem na to, że w Wyrach rodzinom żyje się dobrze. 

 

Opracowanie:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie wniosku gminy Wyry złożonego w 2016 roku 

Katowice, 24.08.2016 r. 

 


