
UCHWAŁA NR XXIV/163/16
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/163/16

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

WSTĘP

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), wprowadzająca reformę systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną. Preambuła ustawy wskazuje, iż nadrzędnymi celami ustawy było dobro dziecka 
wymagającego szczególnej ochrony i pomocy osób dorosłych, środowiska rodzinnego i troski o harmonijny 
rozwój, dobro rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dzieci oraz skuteczna pomoc dla rodzin 
przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci poprzez zorganizowanie zintegrowanego 
lokalnego systemu ochrony dzieci przy współpracy osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi
i rodzicami. Obowiązek realizacji wsparcia rodziny, rozumianego jako planowe działania na rzecz rodziny 
przeżywającej trudności w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej w zakresie ustalonym ustawą 
spoczywa na jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub podmiocie, któremu gmina zleciła realizację 
zadania.

Zgodnie z art. 176 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nałożyła na gminy 
obowiązek opracowania i realizacji 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny. Realizowane w ramach 
programu zadania koncentrować się zatem będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie również w sytuacjach, 
gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną. Ma to na celu pomoc w odzyskaniu przez rodziców 
funkcji opiekuńczych i umożliwienie dziecku powrotu do środowiska rodzinnego. Wsparcie rodziny ma zatem 
charakter profilaktyczny i przyjmuje zasadę wczesnej interwencji. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie 
odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich 
wychowaniem. System wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, ma na celu przywrócenie im zdolności do wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz 
zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Natomiast praca z rodziną biologiczną w przypadku, gdy 
zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do 
rodziny.

Rodzina jako pierwsze i podstawowe środowisko wychowawcze wpływa na osobowość człowieka, jego życie 
i rozwój. Ma ona zasadnicze znaczenie dla kształtowania ogólnej postawy życiowej dziecka oraz jego zdrowia 
psychicznego. Jest miejscem, w którym dziecko doświadcza swoich pierwszych kontaktów z otoczeniem, 
zaczyna poznawać i rozumieć wartości społeczne. Na ich podstawie będzie budować swój własny system norm
i zachowań. Rodzina powinna zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Oddziałując (w sposób 
świadomy i nieświadomy) na osobowość dziecka, przekazuje mu swój system wartości, ukierunkowuje jego 
aktywność
i postępowanie. Nie ulega wątpliwości, że rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko 
rozwojowe dzięki możliwości otoczenia go indywidualną opieką i zaspokojenia jego potrzeb. Dlatego, jeśli
w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny 
zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Problemy występujące w rodzinie często są 
złożone i wymagają działań interdyscyplinarnych, kompleksowych rozwiązań.

Wśród czynników, które składają się na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski poziom kulturalny, 
intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej
i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem 
dzieci, przemoc w rodzinie a także uzależnienia jednego lub obojga rodziców. Dezorganizacja rodziny 
powoduje, że staje się ona niewydolna wychowawczo. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego 
monitorowania przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów szkolnych, pracowników 
służby zdrowia, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną 
oraz podejmowania działań w oparciu o sprecyzowany plan działania.
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Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze strony 
środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną ze strony rodziny. Ponadto, 
praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, kompetentną i obiektywną. 
Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy doceniać i konsekwentnie 
realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast 
zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby 
przywrócić prawidłowe funkcjonowanie.

Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są zarówno ze względów społecznych, jak
i ekonomicznych, gdyż służą obniżeniu kosztów gminy związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub 
instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ustawa wprowadziła obowiązek partycypowania gmin w kosztach 
utrzymania dziecka związanych z umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub placówkach opieki całodobowej 
(zarówno opiekuńczo – wychowawczych, jak i placówkach opiekuńczo - terapeutycznych prowadzonych na 
szczeblu wojewódzkim), od 10 % w pierwszym roku pobytu do 50 % w trzecim i kolejnych latach jego pobytu 
w pieczy zastępczej. Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest zatem formą 
pomocy tańszą i bardziej skuteczną.

I. PODSTAWOWE POJĘCIA:

Rodzina to podstawowa komórka społeczna i naturalne środowisko wychowawcze dziecka, które 
oddziałuje na tradycje, ukierunkowując jego aktywność i postępowanie na całe życie, na jego osobowość, 
przekazując mu swój system wartości.

Rodzina dysfunkcyjna to rodzina, która poprzez zaburzone relacje, zasady, role czy komunikację nie 
zapewnia swoim członkom możliwości zdrowego i pełnego funkcjonowania. Mianem rodziny 
dysfunkcjonalnej określa się często rodzinę, gdzie jedna lub kilka osób jest uzależnionych (np. od alkoholu, 
leków, narkotyków, pracy, jedzenia, itd.), w której dochodzi do przemocy lub też któryś z jej członków nie 
może realizować swojej roli ze względu na doświadczane zaburzenia psychiczne. Bez względu na to, czy 
zaburzona jest to jedna, czy wiele osób, problem dotyczy całej rodziny, ponieważ rodzina funkcjonuje jako 
całość. Członkowie rodziny wzajemnie oddziałują na siebie.

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej 
opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez 
rodziców.

Rodzina zastępcza forma opieki nad małoletnim dzieckiem, biologiczni rodzice są nieznani albo 
pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla 
dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej. Zgodnie z polskim prawem 
rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące 
warunki:

1. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. niekaralność,

3. unormowane warunki mieszkaniowe,

4. stałe źródło dochodu (przynajmniej jednego opiekuna),

5. stan zdrowia umożliwiający sprawowanie opieki nad dzieckiem w rodzinie zastępczej,

6. odbycie szkolenia dla rodzin zastępczych.

Wyróżnia się następujący podział rodzin zastępczych:

1. z uwagi na spokrewnienie opiekunów i dzieci:

- rodzinę zastępczą spokrewnioną,

- rodzinę zastępczą niespokrewnioną.

2. z uwagi na liczbę przyjętych dzieci:

- rodzinę zastępczą zawodową (opieka nad co najmniej trójką dzieci),

- rodzinę zastępczą niezawodową (opieka nad jednym lub dwójką dzieci).
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Powyższe mogą się nawzajem łączyć np. w rodzinę zastępczą spokrewnioną zawodową (oznacza to, że 
rodzinie została sądownie przyznana opieka nad co najmniej trójką dzieci, które są spokrewnione z jednym
z opiekunów). W przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (tzw. specjalistyczna rodzina zastępcza) 
lub opieki doraźnej (rodzinne pogotowie opiekuńcze), rodzina zastępcza zawodowa zajmuje się mniejszą 
ilością dzieci (maksimum troje).

Rodzinne pogotowia tworzone są po to, by sprawować opiekę krótkoterminową. Rodzinnym pogotowiom 
przekazywane są często noworodki i niemowlaki na okres, w którym rodzina naturalna dziecka, z pomocą 
odpowiednich służb, może rozwiązać swoje problemy. Dzieci trafiają tu również wówczas, gdy potrzebny 
jest czas na uporządkowanie sytuacji prawnej np. niemowlęcia i znalezienie dla niego rodziców adopcyjnych.

Rodzinne domy dziecka (placówki rodzinne) realizują zadania opieki całkowitej w ramach środowiska 
rodzinnego. Jeden rodzinny dom dziecka może przyjąć od 4 do 8 dzieci, jednak w niektórych sytuacjach 
liczba ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Rolę wychowawców pełnią osoby, najczęściej 
małżonkowie, którzy decydują się na założenie rodzinnego domu dziecka. Jeśli mają oni własne potomstwo, 
to wychowuje się ono wraz z dziećmi skierowanymi do domu przez Sąd.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

1. socjalizacyjnego;

2. interwencyjnego;

3. specjalistyczno-terapeutycznego;

4. rodzinnego.

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego polegają przede wszystkim na 
wychowywaniu dzieci w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się. Ponadto placówki tego 
rodzaju umożliwiają wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu, współpracują z koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny. Z kolei głównym zadaniem placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji 
kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających 
natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego może zostać wyodrębniona część 
organizacyjna dysponująca bazą noclegową i zapewniająca opiekę wychowawczą, czynna przez całą dobę, 
wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych, kiedy dziecko ze względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać 
poza swoją rodziną za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać 
schronienie.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad 
dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności takim, które legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; wymaga 
stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii; wymaga wyrównywania opóźnień 
rozwojowych i edukacyjnych. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości 
samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin 
„asystent” został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, 
współobecną, pomagającą, będącą  w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu 
zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało 
bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Zadaniem asystenta rodziny jest organizowanie pracy 
z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w miejscu wskazanym przez rodzinę, polegającej na:

- opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym,

- opracowaniu, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy
z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

- udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
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- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

- wspieraniu aktywności społecznej rodzin,

- motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

- udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho - edukacyjnych,

- podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

- prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

- prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

- dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny 
kierownikowi OPS,

- monitorowaniu funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

- sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

- współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Asystent rodziny ma za zadanie wpłynąć na poprawę stosunków panujących w rodzinie celem wsparcia jej 
członków do poczucia własnej sprawczości, zwiększając poczucie ich wpływu na własne życie, podnieść 
samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu 
wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do 
podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej 
usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie 
bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. Do podstawowych funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję 
wsparcia psychiczno – emocjonalnego, diagnostyczno – monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, 
wychowawczą, motywująco – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę.

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią 
pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu 
pracy.

Zgodnie z artykułem art. 15.pkt 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, 
z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia 
trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 rodzin. W wykonaniu czynności 
zawodowych przez asystenta, pomocy udzielają pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
organizacji pozarządowych oraz inne podmioty zajmujące się pracą z dzieckiem i rodziną. Asystent rodziny 
współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie 
o przeciwdziałaniu przemocy.

Proces przydzielania asystenta do rodziny został doprecyzowany w art. 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie 
informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 
pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje 
analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z tej analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, 
pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej  z wnioskiem o jego przydzielenie. 
Po otrzymaniu wniosku kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.

Metody działania asystenta, oparte były na idei empowermentu – wzmacniania z zastosowaniem 
elementów podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Asystent rodziny nie przeprowadzał treningu, nie 
używał konfrontacji, perswazji, nie moralizował, i jak najmniej doradzał. Starał się nie działać z pozycji 
eksperta. Praca realizowana była indywidualnie z poszczególnym członkami rodziny, zbiorowo z całą 
rodziną, a także odbywały się spotkania o charakterze konsultacyjno - superwizyjnym czyli omawiano 
sytuację rodziny oraz analizowano użyteczność danych technik w postępowaniu z danym klientem na 
zasadach ewaluacji i badania w działaniu (obserwacja, refleksja, działanie).
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Zadaniem gminy, które nałożyła ustawa jest również uczestniczenie w kosztach pobytu dzieci w pieczy 
zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty za dziecko w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej, w drugim roku 30% a w następnych latach 50% .

II. DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE DĄBROWA

Punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest analiza danych 
pozyskanych od instytucji, które w swojej pracy zajmują się opieką nad dzieckiem i rodziną. Dzięki 
współpracy w procesie tworzenia diagnozy udało się zgromadzić informacje pozwalające na stworzenie 
obrazu sytuacji w jakiej znajdują się obecnie rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Dąbrowa. Na ich 
podstawie zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy stanowiące punkt wyjścia do opracowania 
programu.

Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowiew 2015r.

Rodziny Liczba rodzin
wielodzietne 18
bezradne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 28
z dzieckiem niepełnosprawnym 6

Źródło: OPS Dąbrowa

Rodziny objęte pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie z podziałem na liczbę dzieci
w rodzinie.

Liczba dzieci w rodzinie
1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci 6 dzieci 7 dzieci 8 i więcej

Liczba 
rodzin

31 24 13 4 0 1 0 0

Źródło: OPS Dąbrowa

Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią znaczną część klientów pomocy społecznej. 
Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami takimi jak: 
uzależnienia, przemoc domowa, zaburzenia równowagi sytemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, 
problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych. Dysfunkcje te wyrażają się głównie 
niedojrzałością emocjonalną, problemami we współżyciu z ludźmi, trudnościami adaptacyjnymi, niezaradnością 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemami wychowawczymi w środowisku rodzinnym
i zawodowym. Istotną rolę zgodną z polityką społeczną państwa odgrywa praca socjalna w połączeniu ze 
wsparciem finansowym lub rzeczowym. To pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają 
bezpośredni kontakt z rodziną w środowisku. Przeprowadzając wywiady środowiskowe dokonują diagnozy 
problemów. Problemy społeczne w gminie Dąbrowa rozwiązuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej 
przy współpracy z Urzędem Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, 
Placówkami oświatowymi, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania w Rodzinie, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową.

Formy wspierania rodziny w Gminie Dąbrowa

Gmina Dabrowa wspiera rodziny zagrożone lub przeżywające trudności, w szczególności w zakresie 
wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, poprzez działania profilaktyczne i pomocowe. W ramach 
oferty skierowanej do  rodzin, dzieci i rodzice korzystają m.in. z poradnictwa specjalistycznego, oferty Punktu 
Konsultacyjnego, oferty zajęć w świetlicach wiejskich czy też dożywiania w szkołach.

III. ANALIZA ZASOBÓW W GMINIE DĄBROWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2015 z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 136 rodzin, 
w tym 57 rodzin z dziećmi.

Uwzględniając przyczyny pomocy, najczęstszym powodem udzielania pomocy osobom i rodzinom
w ostatnich latach było ubóstwo i bezrobocie. Kolejne grupy dyspanseryjne, to: bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm członka rodziny, 
niepełnosprawność. W wielu wymienionych wyżej przypadkach w jednej rodzinie występowało jednocześnie 
kilka dysfunkcji.

Id: 7297C5C8-BFA3-4C99-80AC-D30861353B5D. Podpisany Strona 5



Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach pracy socjalnej udziela swoim klientom pomocy
w realizacji podstawowych funkcji rodziny i wspiera w wypełnianiu zadań wychowawczych mając zawsze na 
względzie dobro dzieci. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia 
dziecka poza rodziną w pieczy zastępczej.

Praca z wybraną rodziną jest prowadzona do momentu osiągnięcia przez tę rodzinę stabilizacji życiowej, 
umożliwiającej podstawowe wypełnianie obowiązków wobec małoletnich dzieci. W momencie, gdy pomoc 
instytucjonalna w danym środowisku rodzinnym nie daje zadawalających efektów decyzją sądu dziecko 
umieszczane jest w pieczy zastępczej, powiat koordynuje poszukiwania dla dziecka form pieczy zastępczej,
a gmina Dąbrowa jest obowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie dziecka w tej pieczy.

Placówki Oświatowe

Na terenie Gminy w ramach opieki przedszkolnej działają: Publiczne Przedszkole w Dąbrowie
z oddziałem w Prądach, w Chróścinie, w Karczowie, w Naroku, w Sławicach, oraz oddział w Żelaznej.
W ramach szkolnictwa podstawowego działają placówki publiczne: szkoły podstawowe w miejscowościach: 
Narok, Sławice Dąbrowa, Chróścina.

Edukację gimnazjalną realizuje gimnazjum publiczne w Żelaznej oraz Zespół Szkół w Chróścinie i Zespół 
Szkół w Dąbrowie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych. Zadania GKRPA:

− podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych,

− udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej,

− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych,

− podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu,

− współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu 
problemów uzależnień.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Od stycznia 2012 roku na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, którego członkami są przedstawiciele różnych instytucji m.in.: OPS, Policji, organizacji 
pozarządowej (Caritas), Oświaty, Sądu oraz  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań 
w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji
w środowisku dotkniętym przemocą. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów 
pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji 
w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich 
efektów.

Policja

Działania funkcjonariuszy na rzecz dziecka i rodziny realizowane są w oparciu o stałą współpracę
z pedagogami szkół podstawowych i gimnazjalnych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą. W zakresie działań na rzecz rodzin funkcjonariusze podejmują interwencje w zakresie 
przemocy w rodzinie.

IV. CEL GŁÓWNY, CELE SZCZEGÓŁOWE, KIERUNKI DZIAŁAŃ

Cel główny:

Tworzenie warunków umożliwiających realizowanie wspólnej polityki na rzecz wzmacniania rodziny

Cel szczegółowy I: Promowanie wartości rodziny
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DZIAŁANIE: 1.1. Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodzin i społeczności 
lokalnych

Realizacja działań poprzez:

- środowiskowe „spotkania rodzin” organizowane przez instytucje, kościół, sołectwa,

- umacnianie więzi rodzinnych poprzez wymianę doświadczeń międzypokoleniowych,

- wspieranie tworzenia lokalnych koalicji na rzecz rodziny.

DZIAŁANIE: 1.2. Działalność edukacyjno-informacyjna na rzecz promowania rodziny. Realizacja 
działań poprzez:

- animowanie kampanii promocyjnej na rzecz umacniania wartości rodziny,

- działalność edukacyjna w zakresie aktywnego uczestnictwa rodziny w życiu publicznym,

- organizowanie konferencji, kursów, warsztatów itp.

Cel szczegółowy II. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu

DZIAŁANIE: 2.1. Propagowanie i inicjowanie działań na rzecz środowiskowych form wspierania 
rodziny w wychowaniu dzieci.

Realizacja działań poprzez:

- wspieranie wychowawczej roli szkoły, klubów sportowych, bibliotek, kółek zainteresowań, instytucji 
kościelnych itp.

- wspieranie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w procesach wychowawczych
w rodzinie,

- promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży,

- wspieranie działań dotyczących upowszechniania informacji o uprawnieniach dla rodziny i jej członków oraz 
o instytucjach i formach pomocy wspierających rodzinę.

DZIAŁANIE: 2.2. Wdrażanie skutecznych programów zapobiegających kryzysowi w rodzinie
i umożliwiających wyjście z sytuacji kryzysowej.

Realizacja działań poprzez :

- wspieranie działań wychowawczych na rzecz dzieci z rodzin niepełnych,

- ochrona rodzin przed zagrożeniami i uzależnieniami poprzez edukację publiczną i współpracę z mediami,

- realizacja programów terapeutycznych i interwencyjnych w tym dożywiania,

- wspieranie i rozwój poradnictwa rodzinnego,

- inicjowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej członków rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

DZIAŁANIE: 2.3. Realizacja różnorodnych programów ukierunkowanych na ochronę dzieci, młodzieży 
i rodzin.

Realizacja działań poprzez:

- zwiększenie dostępności do informacji o instytucjach i formach pomocy dla osób opuszczających zakłady 
karne i areszty śledcze, w tym w szczególności w zakresie terapii uzależnień,

- wspieranie programów ochrony rodziny przed przemocą i jej skutkami,

- wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Cel szczegółowy III. Inicjowanie i rozwój różnorodnych działań na rzecz dzieci i młodzieży

DZIAŁANIE: 3.1. Wspieranie rozwoju systemu rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych 
opieki rodziny naturalnej

Realizacja działań poprzez:
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- wspieranie systemu pomocy dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
resocjalizacyjnych oraz rodzin zastępczych,

- opracowywanie i wspieranie programów umożliwiających powrót dziecka z zastępczych form opieki do 
rodziny naturalnej.

DZIAŁANIE: 3.2. Wspomaganie aktywności edukacyjno -społecznej dzieci i młodzieży z terenów 
zagrożonych bezrobociem, ubóstwem i społeczną marginalizacją

Realizacja działań poprzez:

- inicjowanie i wspieranie realizacji programów przeciwdziałających patologii wśród dzieci i młodzieży,

- wspieranie realizacji programów profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym.

Cel szczegółowy IV : Wdrażanie nowych metod pracy z rodziną i dzieckiem

DZIAŁANIE: 4.1. Podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących z rodziną

Realizacja działań poprzez:

- podnoszenie kwalifikacji przez osoby pracujące z rodziną.

DZIAŁANIE: 4.2. Inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz rodziny

Realizacja działań poprzez:

- wspieranie wspólnych działań różnych podmiotów w zakresie tworzenia kompleksowych programów na rzecz 
rodziny.

Sposób realizacji programu;

Przewidywane formy działania w ramach realizacji celów Programu:

1. Systematyczna współpraca instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej.

2. Edukacja rodzin zagrożonych dysfunkcją oraz wczesna interwencja w tych rodzinach.

3. Wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

4. Wspieranie rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania poprzez 
pracę socjalną z rodziną.

5. Prowadzenie kampanii na rzecz rodziny.

6. Upowszechnianie informacji o instytucjach świadczących specjalistyczne poradnictwo (strony internetowe, 
ogłoszenie, itp.).

V. ADRESACI PROGRAMU

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Dąbrowa

VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU:

1. Poprawienie funkcjonowania rodzin z problemami poprzez zrealizowanie celów głównych i szczegółowych.

2. Podniesienie jakości usług świadczonych przez jednostki zaangażowane w program.

3. Gromadzenie danych na temat działań podejmowanych na rzecz opieki nad dzieckiem i rodziną.

4. Poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym.

5. Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży.

6. Zmiana postaw społecznych.

7. Zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do całodobowych placówek opiekuńczowychowawczych.

8. Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych.

9. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
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W realizacji działań programowych stosowane będą mechanizmy finansowe pozwalające na jak 
najskuteczniejsze i najpełniejsze wykonywanie założonych zadań. Szczególne znaczenie ma tu montaż 
finansowy, który pozwala na zaangażowanie środków pochodzących z różnych źródeł:

1) budżetu gminy,

2) środków Unii Europejskiej,

3) innych funduszy, programów i źródeł.

Trudno tu jednak wskazać kwoty środków finansowych związanych z realizacją programu, gdyż są one 
ze wszystkich wymienionych źródeł przyznawane corocznie i w różnej wysokości. Planowanie wydatków 
na poszczególne działania może być dokonywane rokrocznie, po uzyskaniu informacji o wielkości 
środków przyznanych na dany rok.

VIII. MONITORING

Nieodzownym elementem towarzyszącym wdrażaniu programu jest jego monitorowanie i ocena realizacji. 
Monitoring programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz 
podejmowanie bieżących działań korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań
i rozwijanie programu. Ocena poszczególnych działań odbywać się będzie na podstawie corocznej analizy 
realizacji założeń programu. Ocena, która zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji programu, 
pozwoli określić wszystkie uzyskane efekty oraz wskazać czynniki, które ułatwiały bądź utrudniały jego 
realizację. Każdego roku Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia Radzie Gminy Ocenę zasobów pomocy 
społecznej podczas którego szczegółowo omawia sprawozdanie z programu wspierania rodziny.

ZAKOŃCZENIE

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia rodzin
i dzieci. Wskazane zadania do realizacji celów zawierają przede wszystkim działania profilaktyczne
i wspierające. Wspierając albowiem rodzinę przyczyniamy się do rozwoju i wzmacniania więzi w całej 
społeczności. W rodzinę należy inwestować i wierzyć w możliwość samodzielnego wykonywania 
podstawowych funkcji. W rodzinie wychowują się kolejne pokolenia, które w okresie swej dorosłości 
kształtują społeczeństwo. Dzięki uzyskanemu przez rodzinę wsparciu zmieniają się relacje panujące
w rodzinie, eliminowane są błędy wychowawcze, rodzice dzięki stałemu motywowaniu przez asystenta 
rodziny biorą udział w różnego rodzaju terapiach odpowiednich do występujących problemów, dzieci 
uczestniczą
w zajęciach pozaszkolnych i w zajęciach z pedagogiem. Wieloaspektowa praca z rodziną naturalną, ochrona 
odpowiedniego poziomu życia rodziny oraz rozwój specjalistycznego wsparcia pozwoli na ograniczenie 
umieszczania dzieci w różnych formach pieczy zastępczej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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