
UCHWAŁA NR XVIII/169/20 
RADY GMINY SPYTKOWICE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny na lata 2020-2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t. j. Dz. U.  
z  2020 r. poz. 713) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 821)  

 
Rada  Gminy   Spytkowice  u c h w a l a, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania  Rodziny na lata  2020 - 2022  stanowiący 
załącznik  do niniejszej  uchwały. 

§ 2.  

Imienny wykaz  głosowania Radnych nad niniejszą  uchwałą stanowi do niej załącznik. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy  Spytkowice oraz Kierownikowi  Gminnego Ośrodka 
Pomocy  Społecznej w Spytkowicach. 

§ 4.  

Uchwała  wchodzi w życie  z dniem  podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr inż. Jerzy Piórowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/169/20 

Rady Gminy Spytkowice 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie  Spytkowice  na lata 2020-2022 

I.  WPROWADZENIE 

Rodzina to pierwsze i podstawowe środowisko wychowawcze dziecka, które powinno zapewnić mu 
bezpieczeństwo emocjonalne oraz fizyczne. Rodzina stanowi integralną część każdego społeczeństwa, 
a zarazem jego najmniejszą i podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną, w której 
człowiek przychodzi na świat i z którą łączą go wielorakie związki do końca życia. Rodzina wpływa 
na osobowość dziecka w sposób  świadomy i nieświadomy, przekazując mu swój system wartości, 
tradycje, kształtując jego aktywność i postępowanie na całe życie. Może skutecznie przeciwdziałać 
niekorzystnym zjawiskom zarówno w okresie dzieciństwa jak i w okresie dojrzewania. Dlatego tak 
istotne jest, aby rodzina funkcjonowała prawidłowo i zapewniała odpowiednie warunki do rozwoju 
wszystkich swoich członków, a w szczególności dzieci. Procesy industrializacji, urbanizacji 
i migracji w znaczący sposób zmieniły życie całych społeczeństw i rodzin. Przeobrażeniu uległa nie tylko 
struktura rodziny, ale również sposób jej funkcjonowania. Dynamiczne zmiany w zakresie życia 
rodzinnego, których współcześnie doświadczamy, spowodowały destabilizację niektórych rodzin. 
Pojawiły się problemy opiekuńczo - wychowawcze, uzależnienia, izolacja społeczna. Osłabieniu 
lub zerwaniu uległy więzi rodzinne, co istotnie wpłynęło na strukturę rodziny, jej spoistość, pozytywne 
stosunki między wszystkimi członkami, zaburzyło równowagę wewnątrzrodzinną oraz wpłynęło 
na: poczucie bezpieczeństwa domowników, rozwój osobowości dziecka, zdolności adaptacyjne. 
Przemiany gospodarczo – kulturowe kształtujące życie społeczeństwa spowodowały znaczny wzrost 
liczby osób bezradnych, nieradzących sobie z problemami dnia codziennego. 

Pojawiły się zjawiska o charakterze globalnym tj. choroby cywilizacyjne, rosnący odsetek ludzi 
starych, migracje oraz lokalnym tj. ubóstwo, bezrobocie, niewydolność opiekuńcza i wychowawcza, 
uzależnienia, brak poczucia stabilizacji życiowej i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 
poczucie osamotnienia, rozpad rodziny itp. Wśród czynników, które składają się na dezintegrację rodziny 
wymienić należy: niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, 
niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci, 
niski poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych, a także alkoholizm jednego lub obojga 
rodziców, przemoc. Zazwyczaj niekorzystne sytuacje w rodzinie współwystępują ze sobą. Z tego powodu 
coraz więcej rodzin i dzieci wymaga specjalistycznego wsparcia i zaangażowania wielu instytucji 
w przezwyciężanie istniejących dysfunkcji. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę należy skupić 
nie tylko na problemach dziecka, ale także na problemach jego rodziny. Wobec tego w pracy socjalnej 
zaproponowano oddziaływanie zindywidualizowane nakierowane w pierwszej kolejności na dzieci, 
a w drugiej na matki, gdyż to głównie kobiety są beneficjentami pomocy społecznej. Jednocześnie 
zauważono niewykorzystany potencjał dalszej rodziny i otoczenia. Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla 
nich może być osiągnięta we współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym sąsiedzkim, sądami i ich 
organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, Kościołem 
i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Podstawą do rozwiązywania problemów 
społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz 
we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę 
możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie 
odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich 
wychowaniem. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym 
zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. Organizując różnorodne formy pomocy na rzecz 
rodziny wieloproblemowej, należy konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej 
i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej 
prawidłowe funkcjonowanie. W rodzinie bowiem kształtuje się „kapitał ludzki”, który w przyszłości 
będzie tworzył społeczeństwo i wpływał na tempo jego rozwoju. 
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 Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022  jest 
zaplanowanie i podjęcie działań w zakresie pomocy rodzinom naturalnym przeżywającym różnego typu 
trudności zakłócające lub uniemożliwiające prawidłowe wypełnianie podstawowych funkcji opiekuńczo 
- wychowawczych oraz stworzenie spójnego i skutecznego systemu pomocy dla rodzin. W świetle 
założeń ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być udzielana 
przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne jest, by zarówno 
działania jak również decyzje względem rodziny i jej członków były podejmowane przy współpracy 
wyspecjalizowanych instytucji tj. pomocy społecznej, szkoły, sądu, policji itp. Gminny Program 
Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 adresowany jest do wszystkich rodzin z dziećmi, 
w szczególności do tych, które są lub mogą być zagrożone problemem niewydolności opiekuńczo 
- wychowawczej oraz innymi trudnościami i problemami życiowymi wpływającymi na jakość życia 
rodziny oraz wypełnianie jej podstawowych funkcji a jego celem jest profilaktyka, wsparcie 
i przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz 
zapewnienie pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci. Zadania w ramach Programu koncentrują się 
nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie. Praca z rodziną prowadzona jest także w przypadku czasowego 
umieszczenia dziecka poza rodziną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. 

Zadania przyjęte do realizacji w ramach niniejszego Programu są spójne z kierunkami działań 
przyjętymi w szczególności w następujących aktach prawnych: 

᠆ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

᠆ Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

᠆ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

᠆ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

᠆ Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

II.  ORGANIZACJA WSPIERANIA RODZINY 

 Obowiązek wspierania rodziny oraz organizacja pieczy zastępczej w zakresie ustalonym 
ustawą spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 
Ustawa określa podział kompetencji w tym działań i zadań pomiędzy samorządami, który przedstawia się 
następująco: 

GMINA POWIAT 
SAMORZĄD 
WOJEWÓDZKI 

Profilaktyka - wspieranie 
rodziny  

·Piecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna, 
· Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,  
·Adopcja  

·Asystent rodziny,  
· Placówki wsparcia dziennego, 
· Rodziny wspierające, 
· Inne podmioty lub instytucje 
działające na rzecz rodziny  

·Rodziny zastępcze i rodzinne 
domy dziecka), 
·Placówki opiekuńczo  
– wychowawcze, 
·Usamodzielnianie, 
·Organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej (koordynator), 
· Rodziny pomocowe  

·Ośrodek adopcyjny, 
·Regionalna placówka 
opiekuńczo-terapeutyczna, 
·Interwencyjny Ośrodek 
Preadopcyjny  

 Gmina jest pierwszym i najważniejszym elementem systemu. Jej działania nakierowane 
są na profilaktykę oraz na wszechstronną pomoc rodzinie w kryzysie, tak, aby mogła ona poradzić sobie 
z doznawanymi trudnościami i by w efekcie nie doszło do interwencji w postaci umieszczenia dziecka 
w pieczy zastępczej. Prawidłowa diagnoza problemów rodziny oraz działania profilaktyczne wspierające 
dziecko w rodziniesą najbardziej optymalną i skuteczną formą. Działania pomocowe organizowane przez 
gminy są również prowadzone w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną i wówczas 
zmierzają do stworzenia takich warunków w funkcjonowaniu rodziców dziecka, by możliwy był jak 
najszybszy powrót dziecka pod ich opiekę. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane 
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są nie tylko ze względów społecznych, ale i ekonomicznych, gdyż służą obniżeniu kosztów gminy 
związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy 
należy: 

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

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca 
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu 
do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

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

4. finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego; 

5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym; 

6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie 
ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. Oprócz ww. zadań 
własnych gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z rządowych 
programów z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez wojewodę 
(art. 177 ustawy). 

III.  DIAGNOZA  ŚRODOWISKA I PROBLEMU W GMINIE  SPYTKOWICE 

Rodziny z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi są jedną z grup klientów pomocy społecznej. 
Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami 
takimi jak: uzależnienie od alkoholu, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu 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. 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 i dokonują diagnozy problemów  poprzez  przeprowadzanie  
wywiadów  środowiskowych. 

Tab.1  Liczba osób objętych pomocą społeczną. 

Rok 2017 2018 2019 
Liczba osób 
korzystających  
z pomocy społecznej  

358 342 359 

Liczba rodzin 
korzystających  
z pomocy społecznej  

144 143 169 
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Tab.2 Przyczyny udzielenia wsparcia trudnych sytuacji życiowych rodzin pokazuje poniższa
 tabela 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej  

Liczba rodzin którym udzielono pomocy  

 2017 2018 2019 
Ubóstwo   84 76 71 
Potrzeba ochrony 
macierzyństwa  
i wielodzietność  

13 13 11 

Bezrobocie 46 48 35 
Alkoholizm 9 11 13 
Niepełnosprawność 68 76 89 
Długotrwała lub ciężka 
choroba 

98 101 125 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
i  w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego 

28 14 14 

Przemoc w rodzinie 1 1 3 

Tab.3  Ilość wdrożonych oraz zakończonych procedur Niebieskich Kart w rodzinach w ostatnich 
latach 

ROK Ilość wdrożonych niebieskich 
kart  

Ilość zakończonych 
niebieskich kart  

2017 22 14 
2018 23 17 
2019 21 17 

Tab.4  Wykaz dzieci z terenu Spytkowic umieszczonych w pieczy zastępcze oraz odpłatność  
za pobyt 

ROK Liczba dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej/placówce 
opiekuńczo wychowawczej  

Kwota odpłatności w zł.  

2017 8 52.729,17 zł. 
2018 8 57.795,57 zł. 
2019 7 85.231,27 zł. 

Tab.5  Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny w latach 2017-2019 

ROK Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny  
2017 11 
2018 12 
2019 14 

IV.  Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony 
·Opracowanie i realizacja Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny; 
·Realizacja gminnych programów w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii oraz przemocy  
w rodzinie; 

·Bierna postawa wobec problemów 
występujących w rodzinie,  
·Brak świadomości społecznej i/lub niechęć  
do korzystania ze specjalistycznego poradnictwa 
·Brak świadomości społecznej o możliwych 
formach spędzania wolnego czasu  
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·Poradnictwo specjalistyczne – pracownik 
socjalny, psycholog (w tym udzielanie wsparcia 
psychologicznego dla dzieci i młodzieży), 
prawnik; 
·Organizowanie czasu wolnego dla dzieci  
i młodzieży w formie zajęć rekreacyjnych, 
sportowych, kulturalnych – kolonie, nauka jazdy 
na nartach, zajęcia organizowane przy GOK-u 
(m.in. język angielski, śpiew, taniec, gra na 
instrumentach), zajęcia organizowane w okresie 
wakacji w  świetlicach wiejskich, szkółki piłki 
nożnej. 
·Gminne formy wparcia rodzin z dziećmi – Karta 
3+; gminne becikowe na 3 i kolejne dziecko; 
·Aktywizacja zawodowa rodzin z problemem 
bezrobocia  - prace interwencyjne, społecznie 
-użyteczne 
·Wsparcie rodzin przez asystenta rodziny 
·Dostępność usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych 
·Baza instytucji wspierających rodzinę ( GKRPA, 
Policja, Sąd, Służba Zdrowia, Oświata, OIK, 
PCPR); 
·Baza rekreacyjno-sportowa służąca rodzinie  
( stadion, orliki, plac zabaw, miasteczko 
rowerowe); 
·Dobre rozeznanie środowiska lokalnego poprzez 
pracowników służb Pomocy Społecznej; 

organizowanych przez instytucje działające  
na terenie gminy; 
·Utrudniony dostęp do poradnictwa 
specjalistycznego – PPP, PLU, ze względu  
na odległość; 
·Brak rodzin wspierających; 
·Wyuczona bezradność i roszczeniowość, 
uzależnienie od pomocy instytucjonalnej 
(głównie finansowej) oraz brak współpracy  
ze strony rodzin w zakresie rozwiązywania 
problemów ; 
·Brak placówki wsparcia dziennego na terenie 
Gminy; 

Szanse Zagrożenia 
·Umieszczenie dzieci poza rodziną tylko  
w skrajnych sytuacjach; 
· Rosnące wsparcie finansowe dla rodzin  
o charakterze socjalnym; 
·Wzmocnienie współpracy pomiędzy 
instytucjami wspierającymi rodzinę; 
·Szkolenia osób pracujących na rzecz dzieci  
i rodziny; 
·Prospołeczna polityka państwa; 
·Rozwój współpracy pracowników pomocy 
społecznej z instytucjami sektora publicznego, 
organizacjami, innymi podmiotami działającymi 
na rzecz rodziny; 
·Możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
na realizację zadań; 

·Postrzeganie GOPS-u jako instytucji udzielającej 
jedynie pomocy finansowej; 
·Narastający problem zachowań ryzykownych  
u dzieci i młodzieży - 
uzależnienia,konsumpcjonizm, narastająca 
przemoc, problemy behawioralne (depresje); 
·Złożoność problemów rodzin, -degradacja 
wartości rodzinnych, rozpad związków, 
uzależnienia członków rodzin, brak 
zainteresowania rodziców sposobem spędzania 
czasu wolnego przez dziecko; 
·Starzenie się społeczeństwa generujące 
zwiększone zapotrzebowanie na rozwój usług 
opiekuńczych i pomocy instytucjonalnej 
w postaci zapewnienia opieki w Domach Pomocy 
Społecznej; 

V.   Adresatami Programu  są  w szczególności  następujące rodziny i dzieci: 

Adresaci Programu:  

·Rodziny, w tym niewydolne wychowawczo, niezaradne życiowo, 

·Rodziny żyjące w ubóstwie, w tym dotknięte bezrobociem, 

·Rodziny dotknięte przemocą, alkoholizmem, 
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·Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym, 

·Rodziny z problemem długotrwałej choroby i niepełnosprawności. 

Program skierowany jest przede wszystkim do wszystkich rodzin wychowujących dzieci, 
w szczególności tych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
oraz zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. 

Program adresowany jest również do rodzin, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub które 
zostały pozbawione władzy rodzicielskiej, a także tych których dzieci przebywają już w pieczy 
zastępczej. Jego realizacja polegać będzie na współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym, tj. instytucjami 
państwowymi, samorządowymi, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowe oraz innymi podmiotami, 
które specjalizują się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Dzięki wspólnie podejmowanym 
działaniom dopracowane zostaną odpowiednie warunki i możliwości dla wszechstronnej i skutecznej 
pomocy rodzinie przeżywającej kryzys. 

Program będzie realizowany z pomocą podmiotów i różnego rodzaju działań, tj.: 

·Usługi Asystenta Rodziny. 

·Poradnictwo specjalistyczne. 

·Pomoc w formie rodzin wspierających. 

·Wsparcie materialne rodzin ubogich zagrożonych kryzysem lub przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

·Pomoc finansowa i niepieniężna (dożywianie) dla rodzin. 

·Wsparcie interdyscyplinarne poprzez działanie powołanych zespołów interdyscyplinarnych. 

·Organizowanie grup wsparcia, grup samopomocowych. 

VI.  CELE  I  ZADANIA  PROGRAMU: 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:   

 Wspieranie rodzin poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających 
prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU:  

1. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego. 

2. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w budowaniu i utrzymaniu 
systemu wspierania rodziny. 

3. Wypracowania wspólnych działań profilaktycznych na rzecz poprawy jakości sprawowania opieki przez 
biologicznych rodziców 

4. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

5. Wzmacnianie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mające na celu 
przywrócenie rodzicom zdolności do pełnienia ról rodzicielskich 

L.
p 

Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy Termin 
realizacji 

1. Zapewnienie rodzinom 
stabilizacji i poczucia 
bezpieczeństwa socjalnego 

1. Udzielanie pomocy 
finansowej i rzeczowej 
rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji 
materialnej 
2. Świadczenie pomocy 
w postaci posiłków 
w ramach programu 
„Posiłek w szkole 

GOPS 
Placówka Oświatowa 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
GKRPA 
PUP 

Cały 
okres 
trwania 
programu 
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i w domu” na lata 2019  
– 2023 
3. Udzielanie świadczeń 
rodzinnych, 
wychowawczych, 
rodzicielskich oraz 
świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego; 
4.Motywowanie członków 
rodziny do podejmowania 
działań na rzecz 
niwelowania własnych 
dysfunkcji np. podjęcie 
terapii leczenia uzależnień, 
terapii dla ofiar i sprawców 
przemocy domowej. 
5. Udzielanie dzieciom  
i młodzieży z rodzin 
dotkniętych ubóstwem 
stypendiów i zasiłków 
szkolnych; 
6. Poradnictwo i praca 
socjalna świadczona przez 
pracowników GOPS 
w Spytkowicach 
7.Organizowanie  
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi.  

2. Zapewnienie niezbędnych 
zasobów ludzkich, 
organizacyjnych  
i finansowych 
w budowaniu i utrzymaniu 
systemu wspierania 
rodziny 

1.Finansowanie 
zatrudnienia asystenta 
rodziny zgodnie z ustawą  
o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej 
2. Zabezpieczenie 
w budżecie środków 
finansowych na 
współfinansowanie pobytu 
dziecka umieszczonego  
w pieczy zastępczej 
3. Zapewnienie dostępności 
poradnictwa 
specjalistycznego oraz 
organizowanie  
i informowanie o miejscach 
pomocy 
4. Wsparcie w zakresie 
organizowania czasu 
wolnego dzieciom poprzez 
prowadzenie i rozwój 
różnorodnych form 

GOPS 
GOK 
Urząd Gminy,  
Zespół 
Interdyscyplinarny, 
GKRPA,  
Ośrodki Zdrowia  
Placówki Oświatowe 

Cały 
okres 
trwania 
programu 
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wsparcia dziennego 
w formie zajęć 
rekreacyjnych, sportowych, 
kulturalnych;  
organizowanie  zajęć 
w okresie wakacji w  
świetlicach wiejskich, 
szkółki piłki nożnej. 
5.Monitorowanie sytuacji 
dziecka z rodziny 
zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji  
6.Analizowanie sytuacji 
rodzin i środowiska 
rodzinnego oraz przyczyn 
kryzysu w rodzinie, których 
dzieci zagrożone są 
umieszczeniem w pieczy 
zastępczej  

3. Wypracowania wspólnych 
działań profilaktycznych 
na rzecz poprawy jakości 
sprawowania opieki przez 
biologicznych rodziców 

1.Konsultacje  
i poradnictwo 
specjalistyczne  
dla rodziców.  
2.Kierowanie osób 
uzależnionych  na leczenie  
za pośrednictwem 
 Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania  
problemów Alkoholowych. 
 
3.Włączenie  Zespołu 
Interdyscyplinarnego  
działającego przy GOPS 
w rozwiązanie  problemu 
przemocy w rodzinie. 
 
4.Kształtowane u rodziców 
właściwych postaw 
wychowawczych zgodnych 
z normami i wartościami 
społecznymi. 
 
5.Zapewnienie wsparcia 
asystenta rodziny i/lub 
rodziny wspierającej 
przeżywającym  trudności 
opiekuńczo   
-wychowawcze. 
6. Motywowanie rodziców 
do zapoznania się 
i skorzystania z dostępnych 

GOPS 
GKRPA 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
Asystent Rodziny 
Placówki Oświatowe  
– pedagog szkolny 
PCPR 
Ośrodki Zdrowia 
Rodzina wspierająca 
Policja 
PiK 

Cały 
okres 
trwania 
programu 
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form spędzania czasu 
wolnego na terenie Gminy 
Spytkowice 

4. Umożliwienie powrotu 
dzieciom z pieczy 
zastępczej do rodzin 
biologicznych. 

1.Utrzymywanie osobistych 
kontaktów dzieci  
z rodzicami biologicznymi,  
z wyjątkiem przypadków,  
w których sąd  zakazał 
takich kontaktów. 
2.Udzielenie  pomocy  
rodzicom  biologicznym 
w poszukiwaniu, 
podejmowaniu   
i utrzymywaniu pracy 
zarobkowej. 
 
3.Opracowanie we 
współpracy z rodziną 
biologiczną planu pracy, 
który jest skoordynowany  
z planem  pomocy dziecku 
umieszczonemu w pieczy 
zastępczej. 
 
4. Pomoc rodzinom 
w prawidłowym 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego. 
 
5.Angażowanie rodziców 
do ponoszenia 
współodpowiedzialności  
za sprawy  dziecka (wybór 
szkoły, zawodu, doping  
do nauki, do poprawy 
zachowania). 

Rodziny biologiczne, 
PCPR, 
Opiekunowie pieczy 
zastępczej, 
Asystent Rodziny 
GOPS 
Rodzina Wspierająca 
PUP 
Placówka Opiekuńczo 
-Wychowawcza 

 

5. Wzmacnianie rodzin  
z dziećmi w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, mające 
na celu przywrócenie 
rodzicom zdolności do 
pełnienia ról 
rodzicielskich.  

1.Prowadzenie pracy 
środowiskowej 
z wykorzystaniem zasobów 
rodziny i środowiska 
lokalnego oraz rozwijanie 
umiejętności opiekuńczo 
-wychowawczych rodzin 
będących w kryzysie.  
2.Zapewnienie 
specjalistycznego wsparcia 
(pedagogicznego, 
psychologicznego, 

GOPS 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
Asystent Rodziny 
Placówki Oświatowe  
– pedagog szkolny 
PCPR 
Punkt Informacyjno 
-Konsultacyjny 
(psycholog) 
Ośrodki Zdrowia 
Rodzina wspierająca 

Cały 
okres 
trwania 
programu 
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prawnego) dla rodzin  
z dziećmi.  
3.Podejmowanie działań 
profilaktycznych  
i interwencyjnych 
w sytuacji zgłoszenia 
zagrożenia dziecka 
kryzysem (objecie dzieci 
indywidualna terapią 
psychologiczno-
pedagogiczną).  

Policja 

Cele szczegółowe programu 

Do realizacji założonych celów będą prowadziły działania, których wybór zostanie poprzedzony 
szczegółową analizą sytuacji danej rodziny. Podstawowym narzędziem służącym do diagnozy jest wywiad 
środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Pełna i efektywna realizacja celów 
założonych w programie będzie możliwe dzięki kompleksowemu spojrzeniu na rodzinę przeżywającą 
trudności oraz podjęciu systemowych rozwiązań przy współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji 
pracujących z dziećmi i rodzicami. Priorytetem naszych działań jest uznanie podmiotowości dziecka oraz 
jego prawa do wychowania w rodzinie lub jak najszybszego powrotu do rodziny. 

VII.   ODBIORCY PROGRAMU 

Odbiorcami programu są: 

1)  Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

2)  Dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki, 

3)  Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin. 

VIII.  PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU 

Spodziewanym efektem realizacji programu ma być: 

1)  Stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodzin i dzieci, 

2)  Polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 

3)  Poczucie bezpieczeństwa socjalnego, 

4)  Ograniczenie patologii społecznej, 

5)  Zminimalizowanie negatywnych zachowań. 

IX.  WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘCIA  POSZCZEGÓLNYCH  CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: 

1) Liczba udzielonych porad  przez specjalistów, 

2) Liczba rodzin wymagających wsparcia, 

3) Liczba rodzin, którym przyznano asystenta, 

4) Liczba  osób, które podjęły leczenie, 

5) Liczba dzieci utrzymujących kontakty z rodzicami biologicznymi do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej, 

6) Liczba dzieci powracających do rodziny naturalnej, 

7) Liczba interwencji kryzysowych, 

8) Liczba osób uzależnionych, skierowanych na leczenie, 

9) Udział  asystenta rodziny w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, 

10) Liczba  rodzin biologicznych dziecka, z którymi zrealizowano plan pracy zbieżny z planem pomocy 
dziecku umieszczonemu  w pieczy zastępczej, 
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11) Kwota wydatkowana na koszty utrzymania  dzieci w systemie pieczy zastępczej oraz pobytu dzieci 
w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych, 

12) Kwota wydatkowana  na pomoc społeczną skierowaną do rodzin wychowujących dzieci w formie posiłku  
w szkole i przedszkolu. 

Uzyskane dane pozwolą na ocenę wartości programu oraz pomogą w dalszym planowaniu, 
realizacji i rozwoju jego działań. Ewaluacja będzie  miała charakter usprawniający i wskazujący 
kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności 
i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich 
realizację. 

X.  REALIZATORZY I  PARTNERZY PROGRAMU 

1) Urząd Gminy Spytkowice. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

3) Zespół  Interdyscyplinarny. 

4) Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5) Policja. 

6) Placówki Oświatowe. 

7) Przedszkola. 

8) Gminny  OśrodekKultury. 

9) Placówki Służby Zdrowia. 

10) Powiatowy Urząd Pracy. 

11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

12) Parafie. 

13) Organizacje pozarządowe. 

XI.  FINANSOWANIE 

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata  2020-2022 odbywać się będzie 
w ramach  środków budżetu Gminy Spytkowice, środków  ujętych w budżecie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz środków pozabudżetowych  pozyskanych z innych źródeł. 

XII.  PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI  PROGRAMU 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów: 

• Polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 

• Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka, 

• Zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia 
dla rodziny i dziecka, 

• Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, 

• Przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, 

• Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu sytuacji 
kryzysowych, 

• Poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny, 

• Wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i poprawnych 
relacji rodzinnych 

• Umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej, poprzez 
przywrócenie jej prawidłowych funkcji, 
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• Rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program 
wspierania rodziny. 

XIII.  MONITORING  i  EWALUACJA 

Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji Programu służyć będzie ocenie podejmowanych 
działań w oparciu o analizę złożonych wskaźników, określając stopień realizacji celów programu. 
Monitoring będzie prowadzony w sposób ciągły. Program będzie monitorowany i ewaluowany na bieżąco 
w zależności od zmieniającej się sytuacji rodzin w Gminie i pojawiających się potrzeb. Monitoring 
pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz doskonalenie 
dotychczas ustalonych. 

Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w celu 
zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw. 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 będzie Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach. 

XIV.  PODSUMOWANIE 

 Celem działalności profilaktycznej jest zapobieganie negatywnym stanom rzeczy, zarówno 
tym, które dopiero mają zaistnieć, jak i tym, które w postaci zalążkowej już istnieją. Działając w myśl 
zasady, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, powinno się promować działania profilaktyczne 
ukierunkowane na wspieranie rodzin niewydolnych w opiece nad dziećmi. Aby podołać temu wyzwaniu 
niezbędna jest więc ścisła współpraca pomiędzy instytucjami oraz wypracowanie sprawnego 
i efektywnego systemu działań wpływających na poprawę sytuacji dziecka i rodziny. Tak rozumiany 
Program może stanowić pełne, kompleksowe ujęcie systemu wsparcia dziecka i rodziny.  

  

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr inż. Jerzy Piórowski 

Id: 7DD77798-C4B9-4528-ADE3-A317EC989DDA. Uchwalony Strona 12



RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA 
 
Nazwa sesji:   XVIII SESJA RADY GMINY SPYTKOWICE   
 
Data głosowania:  2020-06-30  
 
Temat głosowania:   podj ęcie uchwały w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Wspierania  
                                      Rodziny na la ta 2020 - 2022 
 
Typ głosowania:  Normalne        
                             Głosowanie zwykłe: TAK, NIE, WSTRZ.  
 
Typ wyniku:       Większo ść zwykła   
        Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum  
 
Uprawnionych razem:    15          Głosów ZA:     13   
Uprawnionych obecnych:   13     Głosów WSTRZ:       0 
Głosujących:     13     Głosów PRZECIW:            0  
Głosowanie jawne:   TAK  
 
Uchwała została podj ęta.  
 
 
Głosy indywidualne: 
 
Nr Nazwisko i Imi ę      Głos            
 
1. Jerzy Piórowski      ZA 
2. Marian Szewczyk     ZA 
3. Stanisław Maślona     ZA 
4. Arkadiusz Godek     ZA 
5. Arkadiusz Stańczyk     ZA 
6. Szymon Piórkowski     NIEOBECNY 
7. Andrzej Nowotarski      ZA 
8. Krzysztof Gierek      NIEOBECNY 
9. Marek Nowak     ZA 
10. Mateusz Przejczowski    ZA 
11. Jan Chlebicki      ZA 
12. Andrzej Kozioł     ZA 
13. Władysław Mocniak     ZA 
14. Helena Mamoń      ZA 
15. Krzysztof Byrski      ZA 
 
 
         Przewodniczący Rady  
 
                  mgr in ż. Jerzy Piórowski  
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