
Projekt

z dnia  .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693) Rada 
Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029, w brzmieniu 
jak w  załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

  

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029  

  

Kontynuację Programu „Opolska Rodzina” (dalej: Program), który był realizowany  w latach 

2014-2018 opracowano przede wszystkim z uwagi na pozytywny jego odbiór przez mieszkańców 

Miasta Opola. Ponadto, niekorzystna sytuacja demograficzna Miasta Opola, potwierdzona 

zdecydowanie niskimi wskaźnikami dzietności, niegwarantująca prostej zastępowalności pokoleń, 

wskazuje na konieczność promowania modelu rodziny wielodzietnej oraz aktywnego spędzania czasu 

wolnego. Program ukierunkowany jest również do wspierania rodziny  w wypełnianiu podstawowych 

funkcji, tworzenia odpowiednich warunków do życia i rozwoju dziecka oraz samodzielnego, godnego 

i aktywnego życia seniorów oraz osób niepełnosprawnych.   

Niepełnosprawność dotyka nie tylko samą osobę niepełnosprawną, ale także członków jej 

rodziny, stąd też propozycja poszerzenia zakresów dotąd obowiązującego programu  o grupę osób 

niepełnosprawnych oraz opiekunów osób dotkniętych niepełnosprawnością  w stopniu znacznym. 

Niepełnosprawność wpływa na wiele obszarów życia rodziny, w szczególności na jej sytuację 

materialną i społeczną. Przyjęte w Programie rozwiązania na rzecz osób niepełnosprawnych mają 

zatem na celu umożliwienie rzeczywistej integracji osób niepełnosprawnych.   

Z danych  Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu  wynika, że ogólna liczba mieszkańców 

Miasta Opola wynosi: 128 140, z czego ok. 21 000 to dzieci w wieku (0 do 18 lat), które  

są uprawnione do otrzymania Karty ,,Opolska Rodzina" (dalej: Karta). Liczba osób 

niepełnosprawnych ogółem w Mieście Opolu wynosi ok. 11 000, z czego ok. 400 osób legitymuje się 

orzeczeniem  o  znacznym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo należy uwzględnić ok. 400 

opiekunów osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności. Liczba seniorów uprawnionych do udziału 

w Programie, zamieszkałych na terenie miasta Opola wynosi ok. 47 000, z czego ok. 31 000 to 

kobiety od 60 roku życia, natomiast ok. 16 000 to mężczyźni od 65 roku życia.  

  

 W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. w ramach Programu ,,Opolska Rodzina" 

łącznie wydano 19 154 Kart „Opolska Rodzina” oraz 4750 Kart ,,Opolski Senior":  

  

Rok:   2014  2015  2016  2017  2018  

Liczba wydanych Kart ,,Opolska Rodzina"  11 603  1 735  1527  2 756  1 532  

Liczba wydanych Kart ,,Opolski Senior"  -  -  -  3 962  4 750  

Liczba wydanych Kart ,,Opolska Rodzina" 

dla mieszkańców gminy Komprachcice  

-  -  -  491  245  

Liczba wydanych Kart ,,Opolski Senior" 

dla mieszkańców gminy Komprachcice  

-  -  -  103  212  
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 Pracownicy Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego tut. urzędu oraz Centrum 

Informacyjno - Edukacyjnego ,,Senior w Opolu" (działające w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Opolu) pozyskiwali do współpracy partnerów Kart, tj. przedsiębiorców, instytucje, 

organizacje oferujące ulgi i zniżki dla posiadaczy Karty „Opolska Rodzina” oraz Karty ,,Opolski 

Senior". Na koniec czerwca 2018 roku pozyskano 108 partnerów Karty ,,Opolska Rodzina" oraz 

156 partnerów Karty ,,Opolski Senior", z którymi podpisano  porozumienia.  

Z uwagi na fakt, iż porozumienia z partnerami podpisane zostały na czas obowiązywania 

Programu „Opolska Rodzina” na lata 2014-2018 konieczne będzie ponowne pozyskanie partnerów        

i podpisanie stosownych porozumień. 

              W jednostkach/obiektach miejskich tj. Ogrodzie Zoologicznym w Opolu, Lodowisku  

„Toropol” w Opolu, Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, Pływalni ,,Akwarium" w Opolu, Pływalni 

,,Wodna Nuta" w Opolu, Basenie Letnim ,,Błękitna Fala" w Opolu, Wieży Piastowskiej w Opolu, 

które zaoferowały zniżki w ramach ww. Kart, sprzedaż biletów w  okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 

czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:  

  

 Lata Liczba 

sprzedanych 

biletów 

ogółem 

W ramach Karty 

,,Opolska Rodzina"  

W ramach Karty  

,,Opolski Senior"  

Łącznie Karta  

,,Opolska Rodzina" 

oraz Karta ,,Opolski  

Senior"  

2014  599 603   36 121  -  36 121  

2015  665 187  68 290                   

tj. 10,26% liczby 

sprzedanych 

biletów ogółem  

-  68 290                     

tj. 10,26% liczby 

sprzedanych 

biletów ogółem  

2016  667 473  62 371                        

tj. 9,34% liczby 

sprzedanych 

biletów ogółem  

-  62 371                  

tj. 9,34% liczby 

sprzedanych 

biletów ogółem  

2017  595 196  60 563                   

tj. 10,17% liczby 

sprzedanych 

biletów ogółem  

10 895                    

tj. 1,8% liczby 

sprzedanych 

biletów 

ogółem  

71 458                     

tj. 12,00% liczby 

sprzedanych 

biletów ogółem  

Do 

30.06.2018  

338 552  32 116                     

tj. 9,4% liczby 

sprzedanych biletów 

ogółem  

8 940                       

tj. 2,6% liczby 

sprzedanych 

biletów ogółem  

41 056                             

tj. 12% liczby 

sprzedanych biletów 

ogółem  
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Łącznie  2 866 011  259 461                     

tj. 9% liczby 

sprzedanych 

biletów ogółem  

19 835               

tj. 6% liczby 

sprzedanych 

biletów 

ogółem  

279 296                 

tj. 9,7% liczby 

sprzedanych 

biletów ogółem  

  

Realizacja Programu ,,Opolska Rodzina", z uwagi na sytuację demograficzną Miasta Opola,  

powinna być przedsięwzięciem wieloletnim, stąd proponuje się przyjęcie Programu na okres 10 lat.  

Umożliwi to długofalowe wsparcie rodzin, tworzenie warunków do życia i rozwoju, pomoc osobom 

starszym i niepełnosprawnym, a tym samym przeciwdziałanie dalszemu wyludnianiu się Miasta. 

Zadaniem Programu jest m.in. kreowanie przyjaznych warunków dla życia   

i rozwoju rodzin, poprzez kształtowanie infrastruktury społecznej Miasta Opola, co wiąże się  

 z rozwojem sieci żłobków i placówek oświatowych, placówek wsparcia dziennego, pomocą rodzinom 

zagrożonym wykluczeniem, możliwością aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwojem 

budownictwa socjalnego, ofertą bezpłatnych programów profilaktycznych i szczepień ochronnych, 

wprowadzeniem ulg i zniżek dla szerokiej grupy adresatów Programu.  

Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu Miasta Opola w związku  z potencjalnym 

zmniejszeniem dochodów z tytułu sprzedaży biletów w jednostkach miejskich:  Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Opolu, Ogrodzie Zoologicznym w Opolu, Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. 

Wielkość populacji osób korzystających z ulg będzie zależała od zmieniającej się sytuacji 

demograficznej Miasta, aktywizacji seniorów oraz osób niepełnosprawnych, przy czym ewentualne 

zmniejszenie dochodów może zostać zrekompensowane zwiększeniem obrotów z tytułu liczby 

sprzedanych biletów.  

 Z szacunkowych obliczeń wynika, że uprawnionych do otrzymania Karty ,,Opolska Rodzina"  oraz 

,,Opolski Senior" w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2029 będzie ok. 80 000 osób (dzieci   

w wieku do ukończenia 18 roku życia, osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Opola, 

które ukończyły 18 rok życia, opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz kobiety 60+ i  mężczyźni 65+), zamieszkałych na terenie Miasta Opola.   

Do sprawnego funkcjonowania Programu niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie Miasta 

Opola środków finansowych w kwocie ok. 20.000 rocznie, które będą przeznaczone na promocję 

Programu, zakup blankietów i materiały biurowe.   
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                Załącznik  do    

                                 uchwały nr ……    

 Rady Miasta Opola  z dnia …….   

  

  

Program „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029   

1. Wprowadzenie  

  

           Program ,,Opolska Rodzina" na lata 2019-2029 (dalej: Program) stanowi kontynuację  

Programu „Opolska Rodzina” na lata 2014-2018, który osiągnął wyznaczone w nim cele oraz został 

pozytywnie oceniony przez mieszkańców Miasta Opola. Dostrzegając potrzeby działalności na rzecz 

mieszkańców Miasta Opola, zasadnym jest kontynuowanie Programu z równoczesnym poszerzeniem 

grupy docelowej, wpisując w jego założenia wsparcie osób niepełnosprawnych.  

           Zadaniem Programu jest przede wszystkim wyznaczenie przyszłościowych kierunków 

postępowania Miasta Opola w zakresie działań prorodzinnych, prosenioralnych oraz wsparcia osób 

niepełnosprawnych − ze szczególnym uwzględnieniem ulg i zniżek. Wsparcie dla ww. grup stanowi 

priorytetowe zadanie Miasta Opola i wymaga podjęcia wieloaspektowych działań, w tym także 

działań wykraczających poza ustawowe zadania gminy.   

2. Cele główne Programu  

  Celem głównym Programu jest promowanie wartości rodzinnych w społeczności lokalnej oraz 

kształtowanie wśród mieszkańców Miasta Opola właściwych postaw i zachowań, sprzyjających 

szeroko rozumianej integracji z osobami niepełnosprawnymi.   

 Program przyczyni się również do wspierania rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, 

tworzenia odpowiednich warunków do życia i rozwoju dziecka oraz samodzielnego, godnego   

i aktywnego życia seniorów oraz osób niepełnosprawnych.   

  

3. Cele główne Programu będą realizowane poprzez następujące cele szczegółowe:   

1) promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, osób 

starszych i niepełnosprawnych;  

2) umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji, z uwzględnieniem potrzeb rodzin wielodzietnych;  

3) poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin oraz seniorów;  

4) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;  

5) ułatwienie rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług oferowanych 

przez jednostki organizacyjne Miasta Opola;   

6) zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających  z wieku  

i stanu zdrowia;  
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7) ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji  oraz  

do usług oferowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Opola;  

8) poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych;  

9) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych osób niepełnosprawnych;  

10) poszerzanie możliwości spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne.  

4. Cele szczegółowe Programu realizowane będą poprzez:  

1) wprowadzenie specjalnego katalogu ulg i zniżek oferowanych przez jednostki organizacyjne 

Miasta Opola, a także inne instytucje i organizacje oraz przedsiębiorców wyrażających chęć 

przystąpienia do Programu;  

2) tworzenie infrastruktury przyjaznej rodzinom, seniorom oraz osobom niepełnosprawnym;  

3) wprowadzenie platformy komunikacji z rodzinami, seniorami oraz osobami

 niepełnosprawnymi w zakresie zadań i projektów skierowanych do rodzin, poprzez 

uruchomienie między innymi strony internetowej oraz poprzez portale społecznościowe;  

4) organizację obchodów „Dnia Opolskiej Rodziny”, ,,Opolskich Dni Seniora" oraz ,,Opolskich 

Dni Osób Niepełnosprawnych ".  

5. Zadnia Programu w poszczególnych obszarach  

1.  Kreowanie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin to przede wszystkim świadome 

kształtowanie infrastruktury społecznej miasta Opola, co wiąże się z:  

a) możliwością aktywnego spędzania czasu wolnego;  

b) pomocą rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym;  

c) rozwojem sieci żłobków i placówek oświatowych;  

d) rozwojem placówek wsparcia dziennego;  

e) rozwojem budownictwa socjalnego;  

f) rozwojem projektu „Teleopieki”,  

g) rozwojem oferty bezpłatnych programów profilaktycznych i szczepień ochronnych;  

h) rozwojem infrastruktury socjalno − bytowej dla seniorów;  

i) zapewnieniem odpowiedniej opieki nad osobami o ograniczonej samodzielności poprzez 

rozwój usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych;  

j) integracją społeczną środowiska seniorów, w tym rozwojem działań samopomocowych;  

k) integracją społeczną środowiska osób niepełnosprawnych.  

l) wprowadzeniem Karty „Opolska Rodzina” i Karty ,,Opolski Senior" potwierdzającymi 

uprawnienia do otrzymania określonych ulg i zniżek w dostępie do infrastruktury kulturalnej, 

rekreacyjnej i sportowej;  
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2.     Beneficjentami Programu uprawnionymi do korzystania z ulg i zniżek w ramach Karty 

 „Opolska Rodzina” i Karty ,,Opolski Senior" są:   

a) dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia; 

b) osoby niepełnosprawne, od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia 

legitymujące się orzeczeniem o stopniu lekkim lub umiarkowanym niepełnosprawności 

lub równoważnym orzeczeniem - w okresie obowiązywania tego orzeczenia; 

c) osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem, bez ograniczeń wiekowych -  

 w okresie obowiązywania tego orzeczenia; 

d) opiekunowie osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem - w okresie obowiązywania 

tego orzeczenia; 

e) seniorzy - kobiety od 60 roku życia oraz mężczyźni od 65 roku życia. 

 

6. Zasady wdrażania Programu  

  

Program jest dokumentem perspektywicznym, określającym kierunki prowadzonej polityki  

w zakresie działań prorodzinnych na lata 2019-2029. W związku z powyższym:  

1) szczegółowy zakres zadań określi harmonogram działań na każdy rok kalendarzowy 

przyjmowany do realizacji zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola;  

2) Prezydent Miasta Opola ustali w drodze zarządzenia Regulamin Karty ,,Opolska Rodzina", 

wzór Karty „Opolska Rodzina”, wzór wniosku o wydanie Karty ,,Opolska Rodzina", Regulamin 

Karty ,,Opolski Senior", wzór Karty ,,Opolski Senior", wzór wniosku o wydanie Karty ,,Opolski 

Senior", Regulamin współpracy Miasta Opola z  Partnerami   Programu ,,Opolska Rodzina", 

wzór Porozumienia o współpracy Miasta Opola z Partnerami w ramach Programu ,,Opolska 

Rodzina".  

7. Finansowanie Programu  

  

Środki na realizację niniejszego Programu pochodzić będą:  

1) z budżetu miasta Opola,  

2) z innych źródeł.  

  

8. Realizatorzy Programu:  

  

1) jednostki organizacyjne Miasta Opola;  

2) wydziały i biura Urzędu Miasta Opola;  

3) organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, wyłonione w wyniku otwartych 

konkursów ofert;  
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4) partnerzy prywatni przystępujący do Programu.  

  

9. Monitorowanie realizacji Programu   

1. Koordynację realizacji zadań Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029 prowadzić 

będzie Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola.  

2. Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie poprzez:   

a) analizę sprawozdań z realizacji zadań,  

b) analizę porównawczą wskaźników określonych dla poszczególnych zadań.  

3. Informacja o realizacji Programu przedstawiana będzie Komisji Społecznej i Zdrowia Rady 

Miasta Opola w terminie do 31 maja następnego roku.  
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