
       Uchwała Nr XXX/198/2013 

Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej 

z dnia 28 marca 2013 r. 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015” 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10, art. 176 pkt 1  i art. 179 ust. 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

Nr 149, poz. 887 z późn.zm.) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala,                           

co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015” stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2 

 

Realizację Programu, o którym mowa powyżej powierza się Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej. 

 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXX/198/2013 

Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej 

z dnia 28 marca 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

na lata 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DĄBROWA ZIELONA  2013 

 



WSTĘP 

  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015  przygotowany został           

w oparciu o nowe zapisy prawa, tj. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny       

i systemie pieczy zastępczej, obowiązującą od 01.01.2012 roku.  Art. 3 wymienionej ustawy 

stanowi:  

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa 

na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 

 Obowiązek, o którym mowa, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji 

rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich 

organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,           

a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

Natomiast art. 176 tej samej ustawy określa zadania własne gminy, są nimi m.in.: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez:                                                                                                                

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;  

3) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego 

na terenie gminy i inne. 

Program jest jednocześnie rozwinięciem Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Dąbrowa Zielona w latach 2006-2013 w zakresie opieki 

nad dzieckiem i rodziną.  

Przystępując do pracy nad programem zespół roboczy przyjął, że bardzo ważne jest 

stworzenie rozwiązań profilaktycznych umożliwiających działania osłonowe zapobiegające 

izolacji i marginalizacji mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona , ratownicze i wspomagające 

dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Należy podkreślić, że działania na 

rzecz rodziny, to działania na rzecz całej wspólnoty, a wspierając rodzinę przyczyniamy się 

do rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności. W rodzinę należy inwestować                



i wierzyć w możliwość samodzielnego wykonywania podstawowych funkcji. Reforma ustroju 

terytorialnego państwa przekazała zdecydowaną większość kompetencji do poziomów 

lokalnych samorządów gmin, powiatów. Służby opieki nad dziećmi i rodziną na terenie Unii 

Europejskiej, której Polska jest członkiem, działają na najniższym poziomie, a więc jak 

najbliżej rodziny. Znaczenie rodziny dla społeczeństwa pozostaje na najwyższej pozycji. 

W rodzinie wychowują się kolejne pokolenia, które w okresie swej dorosłości kształtują 

społeczeństwo. Uwzględnienie możliwości rozwojowych rodziny jej zdolności do 

przezwyciężania braków i pokonywania trudności jest podstawą programów skierowanych 

na wspieranie i poprawę funkcjonowania rodzin. Człowiek może być rozumiany i wspierany 

jedynie w kontekście bliskich i znaczących systemów ludzkich, których jest częścią a spośród 

których najważniejsza jest rodzina. W rodzinie kształtuje się „kapitał ludzki”, który jest 

wyznacznikiem tempa rozwoju danej społeczności. Dlatego tak ważne jest promowanie 

rodziny, jako wartości i rodzinności, jako stylu życia. 

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2013-2015 są także spójne z kierunkami działań przyjętymi w : 

• ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

• ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

• Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Dąbrowie Zielonej na lata 

2006-2013, 

• Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Dąbrowa 

Zielona 2006-2013. 

  
Podstawowym założeniem Programu jest utworzenie systemu wsparcia dzieci i rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu 

przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez podejmowanie 

różnorodnych działań wspierających rodzinę. Działania – głównie o charakterze opiekuńczo-

wychowawczym skupiać się będą nie tylko na dziecku, ale także na jego rodzinie, także         

w przypadkach, gdy dziecko umieszczone zostanie w pieczy zastępczej, a praca z rodziną 

biologiczną prowadzona będzie w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych.  

Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko, w którym otoczone 

indywidualną opieką ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb, dzięki czemu może się 

prawidłowo rozwijać. Gdy jest funkcjonalna, spełniająca swoje zadania to stanowi dla swoich 



członków, a przede wszystkim dla dzieci , źródło poczucia własnej wartości                             

i bezpieczeństwa. 

Dokonujące się współcześnie przemiany gospodarczo – społeczne często jednak zaburzają 

dotychczasową stabilność i równowagę socjalną. Tam, gdzie natężenie zagrożeń jest 

znaczące, rodziny stają w obliczu nawarstwiających się problemów i są bezradne w ich 

przezwyciężaniu. Uzależnienia, przemoc w rodzinie, niezaradność i brak umiejętności 

wychowawczych to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często 

towarzyszy również problem ubóstwa, czy długotrwałego bezrobocia. 

Opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 zapewni 

systemowe w skali gminy podejmowanie działań pomocowych, gwarantując koordynację       

i nie powielanie zadań, rozwój oraz szybkość interwencji przy jednoczesnym zapewnieniu 

dobrego przepływu informacji.  

 

I. DIAGNOZA PROBLEMÓW W OPARCIU O GMINNĄ STRATEGIĘ 

INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY 

DĄBROWA  ZIELONA  NA LATA 2006-2013. 

 

Niniejszy Program przygotowano w oparciu o diagnozę problemów i zagrożeń 

dotyczących rodzin objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Zielona na 

lata 2006-2013 w II celu strategicznym pn.”Pomoc na  rzecz rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi” wskazane zostały kierunki działań polegające na wsparciu, 

pomocy, systematycznej pracy  socjalnej z osobami i rodzinami, u których stwierdzono 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a same osoby, rodziny nie są wstanie 

przezwyciężyć pojawiających się trudności. 

 

Ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej w 2012 roku ( stan 

na 31.12.2012) skorzystało 256 rodzin, w tym 74 rodzin posiadających dzieci w wieku do 18 

roku życia, co stanowiło prawie 29%. 

Przyczyny, z których 256 rodzin, w tym: 74 rodziny posiadające dzieci korzystało ze wsparcia 

pomocy społecznej w 2012 roku to: 

 

 

 



Powody przyznania pomocy 

 
Liczba rodzin Liczba osób              

w rodzinie 

Ubóstwo 63 

 

133 

Bezrobocie 69 

 

199 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, w tym: 

- Rodzina niepełna 

- Rodzina wielodzietna 

 

34 

 

 

13 

14 

141 

 

 

39 

69 

Niepełnosprawność 

 

47 86 

Długotrwała lub ciężka choroba 

 

35 88 

Zdarzenie losowe 

 

1 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

 

11 61 

Alkoholizm  

 

12 19 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

 

5 5 

Przemoc w rodzinie 

 

1 5 

 

 

Podział rodzin ze względu na liczbę dzieci w rodzinie przedstawia się następująco: 

 

 

 Liczba dzieci w rodzinie 

Liczba rodzin 

 

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci  5 dzieci 6 dzieci i 

więcej 

20 22 14 4 1 0 

 

 

Wśród rodzin z dziećmi – 14 rodzin to rodziny niepełne, w których wychowuje się najczęściej 

jedno, dwoje lub troje dzieci - na 74 rodzin stanowią one 19 %.  

Pozostałe rodziny – w liczbie 60 to 20 rodzin z jednym dzieckiem, 22 rodziny z dwojgiem 

dzieci i 14 rodzin z trojgiem dzieci, ( pozostałe 4 rodziny to 4 rodzin – 4 dzieci, 1 rodzina -5 

dzieci).  

 



Niezmiernie ważnym wsparciem w działaniach opiekuńczo-wychowawczych rodziców,         

a także ważnym instrumentem polityki edukacyjnej i integracyjnej jest edukacja przedszkolna 

i szkolna prowadzona przez Gminę. 

Poniżej przedstawiono liczbę dzieci uczęszczających do placówek edukacji przedszkolnej        

i szkolnej znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Zielona: 

 

 

Rodzaj placówki 

 

Liczba dzieci/uczniów 

Gminne Przedszkole Publiczne 

 

114 

Publiczne Szkoły Podstawowe 

 

167 

Niepubliczna szkoła podstawowa 

 

36 

Gimnazjum 

 

100 

 

 

Dzieci wychowujące się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, 

uczęszczające do w/w placówek kwalifikowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej do pomocy w formie ciepłych posiłków spożywanych w placówkach.                   

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z nieodpłatnych 

posiłków skorzystało w 2012 roku 89 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci 

uczęszczających do przedszkoli. 

Na terenie szkół znajdują się świetlice szkolne, które są dodatkowym wsparciem w zakresie 

pomocy dydaktycznej, indywidualnej pracy z uczniami, prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych. 

Uzupełnieniem tych działań jest urozmaicona oferta Gminnego Ośrodka Kultury, Świetlic 

środowiskowych gdzie przez cały rok odbywają się różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

W przypadkach, kiedy rodzina nie jest w stanie wypełniać funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, mimo uruchomionych mechanizmów pomocowych, rodzice są trwale bądź 

czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub zostają ograniczeni we władzy rodzicielskiej.                                    

Sąd postanawia wtedy o ustanowieniu opieki zastępczej i umieszczeniu dziecka poza rodziną 

biologiczną w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

W trakcie opracowywania programu udało się określić najczęściej pojawiające się w 

rodzinach trudności oraz opisać zjawiska, które mogą przyczyniać się do ich pojawienia się 

lub pogłębienia.    



1. Trudności, z jakimi borykają się rodziny w Gminie Dąbrowa Zielona: 

- osłabienie więzi rodzinnych 

- trudności wychowawcze 

- niepełnosprawność 

- długotrwała choroba 

- ubóstwo 

- brak zatrudnienia 

- uzależnienia  

- trudności mieszkaniowe 

- przemoc  

- marginalizacja społeczna 

 

2. Zjawiska niepożądane, które wpływają na pogorszenie się sytuacji rodzin w  Gminie 

Dąbrowa Zielona 

- bezrobocie 

- niski poziom wykształcenia 

- bierność i niska samoświadomość 

- zaburzona komunikacja wewnątrz rodzinna 

- nieumiejętność zorganizowania czasu wolnego dla rodziny 

- uzależnienia 

- zaburzona struktura rodziny, związki nieformalne, rodziny niepełne, wczesne macierzyństwo 

- euro sieroctwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

II. ZASOBY I PARTNERZY W REALIZACJI PROGRAMU: 

 

Instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu wspierania rodziny i inne pełniące 

funkcje wspierające wobec rodzin:  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w tym: 

- Placówki wsparcia dziennego – świetlice  

- Zespół Interdyscyplinarny, 

 Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Punkt Konsultacyjny, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Placówki oświatowe, 

 Komisariat Policji, 



 Sąd Rejonowy, 

 Powiatowy Urząd Pracy, 

 Organizacje pozarządowe. 

 

III. CELE PROGRAMU, ZADANIA I WSKAŹNIKI ICH REALIZACJI. 

 

Cel szczegółowy 1. 

 

Wsparcie dziecka i rodziny w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych: 

 

Zadania Wskaźniki realizacji zadań 

zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej 

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

socjalno-bytowej 

 

- liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach  

objętych pomocą 

- formy udzielonej pomocy i wysokość  

środków na nią przeznaczoną 

 

objęcie dożywianiem wszystkich dzieci 

wymagających tej formy pomocy  

 

- liczba dzieci korzystających z gorących  

posiłków w placówkach oświatowych oraz  

z innych form dożywiania  

- liczba rodzin z dziećmi korzystająca ze  

wsparcia w ramach Programu PEAD 

 

objęcie pomocą w formie stypendiów 

szkolnych i wyprawek wszystkich dzieci 

wymagających tej formy pomocy 

 

- liczba przyznanych wyprawek szkolnych 

- liczba przyznanych stypendiów szkolnych 

 

zapewnienie osobom (matkom z dziećmi) 

bezpiecznego schronienia w przypadku 

stosowania wobec nich przemocy 

 

- liczba osób dorosłych i dzieci  

korzystających ze schronienia 

 

współfinansowanie pobytu dzieci 

skierowanych do pieczy zastępczej  

 

- liczba dzieci umieszczonych w pieczy  

zastępczej 

- wysokość środków wydatkowanych na  

pobyt dzieci w pieczy zastępczej 

 

monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z 

rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze 

 

- liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach  

objęta monitoringiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel szczegółowy 2. 

 

Sprawny system interwencji kryzysowej oraz zapobiegania powstawaniu sytuacji 

kryzysowych w rodzinach wychowujących dzieci. 

 

 

Zadania 

 

Wskaźniki realizacji zadań 

 

rozwój usług asystentów rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 

- liczba rodzin korzystających ze wsparcia  

asystentów rodzin 

 

organizacja i finansowanie szkoleń dla 

asystentów rodzin w celu podnoszenia ich 

kwalifikacji i kompetencji  

 

- liczba uczestniczących asystentów 

- liczba kursów, szkoleń, warsztatów etc. 

 

zapewnienie dostępności do 

specjalistycznego poradnictwa rodzinom 

przeżywającym trudności 

 

- liczba i rodzaj miejsc poradnictwa  

specjalistycznego 

- liczba osób i udzielonych porad 

 

tworzenie warunków do działania rodzin 

wspierających i organizowanie szkoleń dla 

tych rodzin 

 

- liczba rodzin wspierających 

- liczba zorganizowanych szkoleń dla rodzin  

wspierających 

 

działania wspierające Zespołu 

Interdyscyplinarnego wobec rodzin 

przeżywających trudności 

 

- liczba „Niebieskich Kart” prowadzonych w  

rodzinach z dziećmi 

 

współpraca z GKRPA w zakresie 

motywowania do podjęcia terapii i 

kierowania na leczenie uzależnień rodziców 

dzieci ze środowisk zagrożonych kryzysem 

 

- liczba wniosków skierowanych do GKRPA 

dot. rodzin z dziećmi zagrożonych  

kryzysem 

- liczba członków w/w rodzin, którzy podjęli 

leczenie dobrowolne lub skierowani  

zostali przez sąd 

 

wsparcie rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczej w formie uczestnictwa w 

projektach socjalnych, innych projektach i 

działaniach aktywizujących , szkoleniach  

rozwój systemu opieki nad dzieckiem 

również poprzez tworzenie placówek 

wsparcia dziennego w sytuacji 

zapotrzebowania na tę formę wsparcia 

 

- liczba projektów socjalnych i ich  

uczestników 

- liczba innych projektów i przedsięwzięć  

oraz liczba uczestników  

 

- liczba placówek do utworzenia  

- liczba dzieci wymagających tej formy  

wsparcia 

 

 

 

 

 

 



IV. MONITORING PROGRAMU. 

 

Za sporządzanie corocznych sprawozdań i monitorowanie stopnia realizacji Programu 

odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest realizatorem Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej do końca lutego 

każdego roku przedłoży Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona sprawozdanie z realizacji 

Programu, następnie Wójt Gminy do dnia 31 marca każdego roku złoży Radzie Gminy                    

w Dąbrowie Zielonej sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

przedstawi potrzeby w tym zakresie. W oparciu o przedstawione przez Wójta Gminy dane, 

Rada Gminy uchwala program wspierania rodziny oraz dokonuje zmian w już przyjętym 

dokumencie. 

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

 

Zakłada się, że źródłami finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2013-2015 będą: budżet Państwa, budżet Gminy Dąbrowa Zielona, środki Gminnej Komisji 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych, środki Unii Europejskiej, środki własne 

organizacji społecznych oraz środki pozyskane z innych źródeł.  

 


