
UCHWAŁA NR XIII/100/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 dla Gminy Koniecpol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 504 z późn. zm.), oraz art. 176 pkt. 1, art.179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 111 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Koniecpol,  stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Załącznik  nr 1 

do Uchwały Nr  XIII/100/2019 Rady Miejskiej  

w Koniecpolu z dnia 5 września 2019 roku 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

na lata 2019 – 2021 dla Gminy Koniecpol  

 

1. Wprowadzenie, uwarunkowania prawne i diagnoza problemu  

Wprowadzenie  

 

Rodzina  jest  podstawową  komórką  społeczną  i  naturalnym  środowiskiem  dziecka,  

w  którym zaspakajane  są  jego  podstawowe  potrzeby.  Stanowi  niezwykłą  

wspólnotę, stanowiącą  model  i  normę  dla  wszystkich  innych  grup  społecznych.   

To  w  niej  dziecko zdobywa  pierwsze  doświadczenia,  doznaje  pierwszych  odczuć  

emocjonalnych,  przyswaja sobie obowiązujące wzorce i zasady współżycia, a także 

utożsamia się ze swoim najbliższym otoczeniem,  szukając  w  nim  miejsca  dla  siebie.  

Rodzina  jest  najważniejszym  elementem więzi  społecznej  dziecka.  Stworzenie  

atmosfery  szczęścia,  miłości  i  zrozumienia  przez zaspakajanie potrzeb dziecka         

w rodzinie jest warunkiem prawidłowego rozwoju.  

  Rodzina  funkcjonująca  prawidłowo  stanowi  dla  swych  członków,  przede  

wszystkim dzieci,  źródło  poczucia  własnej  wartości  i  BEZPIECZEŃSTWA.  

Problemy  jakie  występują  w  rodzinie  są  często  złożone  i  wymagają  podejścia  

interdyscyplinarnego.  Uzależnienia, niepełna  rodzina,  niezaradność,  zła  sytuacja  

materialna,  bezrobocie,  brak  umiejętności wychowawczych to główne problemy 

dezorganizujące rodzinę. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają  stałego  

monitorowania  przez  pracowników  socjalnych,  pedagogów  szkolnych, policji,  

kuratorów  sądowych  oraz  przedstawicieli  innych  instytucji  czy  służb,  które  mają 

kontakt  z  rodziną  oraz  możliwość  podejmowania  działań  wobec  rodziny                

w  oparciu  o  ustalony  plan.   

 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Koniecpol zwany 

dalej „Programem”  opracowany  został  w  związku  z  ustawą  z  dnia  09  czerwca  2011  
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r.  o  wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy  zastępczej  ( t.j. Dz. U. z  2019  poz.  1111 z 

późn. zm ).  Program Wspierania Rodziny dla Gminy Koniecpol na lata 2019-2021 jest 

kontynuacją poprzedniego Programu (Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy 

Koniecpol  na lata 2016-2018) jest również dokumentem, który scala działania na rzecz 

rodziny. Stanowi swoistą koncepcję zintegrowanych i zaplanowanych wytycznych w 

podejmowanych działaniach w odniesieniu do mieszkańców gminy potrzebujących 

wsparcia w sytuacji kryzysu w rodzinie. 

Z względu na fakt, iż problemy pojawiające się w rodzinie bardzo często wymagają 

interdyscyplinarnych rozwiązań, istotne jest, aby wprowadzone działania miały charakter 

holistyczny i były skierowane na konieczność rozwiązywania problemów w sposób trafny i 

pełny. Ponadto organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny, należy doceniać i 

konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w 

rozwoju dziecka. Tym samym zamiast zastępować rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe 

działanie. 
 

Zatem podstawowym założeniem Programu jest wsparcie rodziny na etapie, kiedy pojawiają 

się problemy. Jeśli jakiś problem nie może być rozwiązany samodzielnie przez jednostki lub 

grupę, wówczas staje się on przedmiotem zainteresowania władzy publicznej, a w 

konsekwencji przedmiotem zadania publicznego. 

W  myśl  w/w  ustawy  na  jednostki  samorządu  terytorialnego  nałożony  został  

obowiązek wspierania  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  

opiekuńczo  – wychowawczych  oraz  organizacji  pieczy  zastępczej.  Obowiązek  ten  

jednostki  samorządu terytorialnego 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.   

 Zgodnie z art. 176 cytowanej ustawy  do zadań własnych gminy między innymi należy:  

  - 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 ,  

  -  współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,    
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placówce  opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej  placówce  opiekuńczo- terapeutycznej 

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;  

 - prowadzenie  monitoringu  sytuacji  dziecka  z  rodziny  zagrożonej  kryzysem  lub    

   przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczej,  

   zamieszkałego na terenie gminy;   

Zadaniem  ustawowym  dla  gminy  jest  wprowadzenie  asystenta  rodziny  do 

bezpośredniej  pracy  z  rodziną.  Asystent  rodziny  zajmuje  się  niezależnie  od  

pracowników socjalnych  wyłącznie  pomocą  i  pracą  z  rodziną.  Głównym  celem  

asystenta  jest niedopuszczenie  do  oddzielenia  dzieci  od  rodziny  oraz  podjęcie  

działań  zmierzających  do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i zadaniowy czas 

pracy asystenta ma służyć realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny.  Rolą asystenta 

rodziny nie jest powielanie pracy pracownika  socjalnego,  asystent  będzie  pracował  

tylko  z  rodzinami,  w  których  sytuacja dziecka  małoletniego  wymaga  wsparcia        

z  zewnątrz.  Praca  asystenta  ma  charakter kompleksowy.  Osoba  pełniąca  funkcję  

asystenta  dba  o  rozwiązanie  podstawowych problemów  socjalnych  rodzin  

(mieszkaniowych,  materialnych,  zdrowotnych  itp)  a  także wspiera                            

w  podejmowaniu  aktywności  społecznej  i  zawodowej.  Praca  asystenta  zgodnie        

z  założeniami  ustawy  jest  realizowana  również  w  przypadku  umieszczenia  dziecka  

w  tzw. pieczy zastępczej, wówczas asystent uczestniczy we wszystkich działaniach 

podejmowanych na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.   

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 15 ust. 4) 

„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”.  Asystent  rodziny  prowadzi  pracę  z  rodziną  w  miejscu  jej  

zamieszkania  lub  miejscu wskazanym przez rodzinę, za jej zgodą i z jej aktywnym 

udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych rodziny oraz źródeł wsparcia 

zewnętrznego.   

   W  Gminie  Koniecpol  jest  obecnie  zatrudniony  asystent  rodziny,  z uwagi na 

istniejące  w rodzinach  problemy opiekuńczo  – wychowawcze. W 2018 roku 

wspierającymi, motywującymi i pomocowymi działaniami asystenta rodziny objętych 

zostało narastająco 15 rodzin z tego w w 2 rodzinach asystent zakończył pracę u jednej 

ze względu na osiągnięcie celów, a u drugiej ze względu na zaprzestanie współpracy 
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przez rodzinę. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba rodzin objętych asystą rodzinną 

spadła o 1 rodzinę / liczba rodzin w 2017 to 16 środowisk/. 

Wspieranie rodziny, w ramach asystenta rodziny jest procesem długotrwałym, dającym 

bardzo trudno osiągalne i wymierne efekty działania, powodującym doprowadzenie rodziny 

do istotnych zmian postępowania członków rodziny i ich sytuacji życiowej, niwelowania 

destruktywnych zachowań członków rodziny, samodzielności w realizowaniu spraw 

rodzinnych, podniesieniu jakości życia członków rodziny. 

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną w gminie Koniecpol to 8 miesięcy. 

Tabela: Czas pracy asystenta z rodziną w 2018r. 

Czas pracy asystenta z rodziną Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 

Do 3 miesięcy 1 rodzina 

Powyżej 3 miesięcy do 12 m-cy 3 rodziny 

Powyżej roku  9 rodzin 

Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Koniecpolu 

Realizowane  w  ramach  Programu  zadania  będą  się  koncentrować  nie  tylko  na 

dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie 

poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. Zamiast 

zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej, należy ją wspierać          

i wspomagać tak, aby przywrócić  prawidłowe  funkcjonowanie.  Stąd  też,  założeniem  

Programu  jest  wsparcie rodziny  naturalnej na etapie, kiedy pojawiają się problemy.    

Uwarunkowania prawne   

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 dla Gminy Koniecpol 

określa zadania własne Gminy wynikające z aktów prawnych:  

- ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2019, poz. 1111 ze  zm.),  

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.),  

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018, poz. 2220 ze 

zm.),  

- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018, 

poz. 2134),  
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- ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2018, poz. 2137 ze zm.),  

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018, poz. 1878 

ze zm.),  

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 

1390),  

 ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(Dz. U. z 2016, poz. 1860 ze zm.). 

  

Ponadto założenia Programu wpisują się w strategię rozwiązywania problemów społecznych 

w Gminie Koniecpol na lata 2014 – 2020.  

 

 Diagnoza   

Diagnoza  lokalna  dotycząca  dysfunkcjonalności  rodzin  w  pełnieniu  funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej została dokonana w oparciu o dane Miejsko- Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu wg stanu na dzień 31.12.2018r.                      

W 2018r Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu objął szeroko rozumianym 

wsparciem 233 rodzin w tym 136 rodzin z dziećmi. Pośród korzystających 50 rodzin 

korzystało ze wsparcia z powodu ubóstwa, 65 rodzin z powodu bezrobocia, 39 rodzin z 

powodu niepełnosprawności, 17 rodzin z powodu długotrwałej choroby, 38 rodzin  z 

powodu problemu alkoholowego, 17 rodzin z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, 24 rodziny z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa. 

Bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba są głównymi czynnikami 

sprawczymi ubóstwa. Niosą za sobą nie tylko niedostatek, ale też negatywne skutki w 

zakresie funkcjonowania rodziny. Prowadzą często do zachowań dewiacyjnych w rodzinie, 

utrzymania nałogów, marginalizacji, obniżenia poziomu potrzeb  bytowych i całokształtu 

bytowania. W konsekwencji generuje występowanie patologii społecznej oraz nieradzenia 

sobie w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych i społecznych. W rodzinach takich 

często występuje alkoholizm, złe warunki socjalno –bytowe, problemy w zakresie opieki 

nad dziećmi. Złe funkcjonowanie rodziny jest częstym powodem zaniedbywania przez 

dzieci nauki, niezrealizowanie obowiązku szkolnego, demoralizacji oraz niskiej 

samooceny. Brak odpowiedniego specjalistycznego wsparcia dla takich rodzin powoduje 

potencjalne zagrożenie związane z koniecznością odebrania dzieci ze środowiska 

naturalnego i umieszczenia w pieczy  zastępczej.  Wsparcie asystenta rodziny  oraz  

współpraca z pracownikami socjalnymi pozwala na zapewnienie dzieciom właściwego 

rozwoju fizycznego  i wychowywaniu się w rodzinie biologicznej. Jednakże pomimo 
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starań ze strony pracowników socjalnych  może  pojawić  się  zagrożenie  dla  rodzin,  

którego  skutki mogą  być  nieodwracalne.  W takich sytuacjach jedynym wyjściem, dla 

dziecka, którego dobro będzie zagrożone, będzie powiadomienie  Sądu  Rodzinnego  

Wydział  Rodzinny  i  Nieletnich  w  Myszkowie  o  wgląd  w  sytuację  dziecka,  

ustanowienie  rodzinie  kuratora  lub  też  o  zastosowanie  środka zapobiegawczego 

poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.   

W 2018 roku Gmina  Koniecpol ponosiła wydatki w wysokości 10% ,30% ,50% 

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym, drugim i trzecim roku pobytu 

sześciorga dzieci w rodzinie zastępczej oraz pieczy zastępczej w kwocie 29 405 zł jak 

również, za pobyt w całodobowej placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ośmiorga dzieci 

w  kwocie 113 926 zł.  Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie odbywały się cykliczne w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż raz na kwartał. W 2018r. odbyło się 4 posiedzeń Zespołu. W związku z wpływającymi 

Niebieskimi Kartami powoływano 4 grupy robocze do opracowania i realizacji planu 

pomocy w indywidualnych przypadkach, które odbyły 12 posiedzeń. Praca grup roboczych 

polegała na diagnozowaniu problemu, opracowaniu planu pomocy, ocenie i weryfikacji 

podjętych działań. Grupy robocze pełnią również funkcje poradniczo –informacyjne. 

Prowadzona jest dokumentacja działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi 

do przemocy oraz efektów tych działań.  

Liczba rodzin w 2018r. objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego 10, a liczba osób w 

rodzinach -26 Rozpowszechniano informacje i motywowano do uczestnictwa w 

realizowanym przez PCPR w Częstochowie programie korekcyjno- edukacyjnym dla 

sprawców przemocy domowej, oraz zapewnienia pomocy w przypadku interwencji 

kryzysowych.  

Dla skutecznej i sprawnej działalności prowadzona jest współpraca między Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Policja, Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia z terenu gminy. 

W 2018r. były prowadzone postępowania w 11 rodzinach, w których była założona 

„Niebieska Karta” w tym 9 założonych przez Policję, a 2 założone przez tut. Ops. Łącznie 

prowadzonych było 18 procedur / 7 z lat poprzednich, 11 bieżących/.  

Na dzień 31 grudnia 2018r. zakończono prowadzenie 14 procedur, a do prowadzenia 

pozostały 4 Niebieskie Karty. 
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Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018r wynika, że u 3 rodzin, w których 

wychowywanych jest pięcioro dzieci wszczęto procedurę ”Niebieska Karta”. Osoby 

dotknięte problemem nadużywania alkoholu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych motywuje do podjęcia terapii, kieruje do Punktu Konsultacyjnego lub 

kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o przymusowe skierowanie na terapię. W Punkcie 

Konsultacyjnym w 2018 r.  psychoterapeuta, a zarazem certyfikowany specjalista 

psychoterapii uzależnień udzielił 32 osobom uzależnionym /w tym 16 kobietom / - 163 

porady, współuzależnionym – 3 osoby – 88 porad, 3 osobom doświadczającym przemocy 

domowej – 34 porady, 4 osoby agresywne bądź stosujące przemoc w rodzinie – 25 porad, 

12 osób zgłaszających inne trudności emocjonalne np. depresja , zaburzenia lękowe- 33 

porady 1 osoba małoletnia – 5 porad.. W związku z nadużywaniem alkoholu Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 10 rozmów 

interwencyjno- motywujących/.  Jak wynika z danych oświatowych na terenie gminy 

funkcjonują 4 szkoły podstawowe w tym 2 z oddziałem przedszkolnym / 45 dzieci oddział 

przedszkolny/. Do szkół podstawowych nas koniec 2018r. uczęszczało 697 dzieci. Przy 

szkołach działają  świetlice szkolne. Szkoły prowadzą stołówki szkolne, w których    w 

2018r. programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania objętych było 171 dzieci /w 

tym na wsi 97 dzieci/. Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola  w tym 1 prywatne, 

ogółem 233 dzieci uczęszcza do łączenie 5 przedszkoli.  

 

Tabela 1. Wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz otrzymane 

dofinansowanie w Gminie Koniecpol latach 2016 – 2018 

 

                                           2016                                   2017  2018  
Wydatki ogółem, 
w tym  

39397 44015 51705 

Fundusz pracy  -  14108 6537 
Dotacja z budżetu 
państwa  

21300 6957 16622 

Środki własne  18097 22950 28546 

 

 

2.  Zasoby  instytucjonalne  realizujące  zadania  mieszczące  się  w  zakresie 

wspierania rodziny na terenie Gminy Koniecpol .  

W strukturach lokalnych działają:  
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Lp. Nazwa i adres placówki Rodzaj działalności 

1 
 Gmina Koniecpol 

ul. Chrząstowska 6a  

 

dowozy  dzieci  niepełnosprawnych, 

stypendia socjalne, organizacja programów  

profilaktycznych  i  edukacyjnych   

w  ramach  gminnego  programu  

przeciwdziałania alkoholizmowi  i  

narkomanii,    finansowanie  Punktu 

Konsultacyjno – Informacyjnego    

2 
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Koniecpolu 

ul. Chrząstowska 6a 

 

 

praca socjalna, pomoc finansowa i rzeczowa, 

dożywianie dzieci w szkołach i 

przedszkolach, organizacja wypoczynku 

letniego w formie kolonii dzieciom i 

młodzieży z ubogich rodzin, aktywizacja 

społeczno- zawodowa, wspieranie aktywności 

lokalnej, współfinansowanie pobytu dzieci w 

pieczy zastępczej oraz placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, współpraca z 

instytucjami i organizacjami z poza terenu 

gminy zajmującymi się pomocą rodzinie;  

 

3 
Punkt Konsultacyjno Informacyjny  

dyżury specjalisty 

 

dyżury specjalisty:  psychologa  terapeuty ds. 

psychoterapii uzależnień;  

5 
Zespół Interdyscyplinarny ds.  

Przeciwdziałania Przemocy w  

Rodzinie  

 

 

diagnozowanie i podejmowanie działań na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

wsparcie i pomoc rodzinom w 

przezwyciężeniu problemu przemocy; 

6 
 Placówki oświatowe:  szkoły 

podstawowe, przedszkola 

 

działalność edukacyjno -wychowawcza, 

wsparcie dla rodziców i dzieci, organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych, realizacja programów 

edukacyjnych;  

 

7 
Centrum Społeczno-  Kulturalne 

w Koniecpolu  

organizowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży m.in. poprzez zajęcia plastyczne, 

teatralne, muzyczne, i fotograficzne. 

 

 

8 
Placówki służby zdrowia z terenu 

Gminy Koniecpol 

Działalność w zakresie profilaktyki i opieki 

zdrowotnej ; 

9 
Parafie z terenu Gminy Koniecpol Działalność charytatywna; 

10 
Stowarzyszenia działające na terenie 

Gminy Koniecpol 

Aktywizacja i wspieranie rodzin. 
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3. Odbiorcy programu  

1) Rodziny wychowujące dzieci, a jednocześnie: niewydolne wychowawczo, 

ubogie i zagrożone ubóstwem,  dotknięte  przemocą,  przeżywające  trudności  

w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  – wychowawczych,  rodziny  zagrożone  

umieszczeniem  dzieci  w  pieczy  zastępczej,  bądź  też  takie rodziny, którym 

została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska poprzez umieszczenie 

dzieci  w pieczy zastępczej.  

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

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

 4. Czas realizacji programu   

Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany na lata 2019 – 2021  Środki 

na realizację Programu będą pochodzić z budżetu Gminy Koniecpol, w tym z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ze środków Unii Europejskiej               

i z dotacji z budżetu państwa.      

5. Cele programu   

Celem głównym programu jest:   

Wspieranie rodzin w wypełnianiu  i przywracaniu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych w Gminie Koniecpol 

CELE SZCZEGÓŁOWE    

1.  Diagnozowanie i analizowanie środowisk rodzinnych;  

2.  Zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny;  

3.  Podniesienie świadomości w zakresie planowania rodziny;  

4.  Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;  

5.  Promowanie wartości rodziny;  

6.  Przeciwdziałanie marginalizacji rodziny w środowisku lokalnym;  

7.  Wzmocnienie roli i funkcji rodziny;  

8.  Podejmowanie działań na rzecz reintegracji rodziny i powrót dziecka do rodziny;  

9.  Podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących z rodziną;  
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10. Współpraca z instytucjami, organizacjami na rzecz dziecka i rodziny;  

11. Usamodzielnianie  członków  rodziny  pod  względem  ekonomicznym, społecznym  

i zawodowym.  

  Spodziewanym  efektem  realizacji  Programu  ma  być  polepszenie  sytuacji  dziecka  

i  rodziny, poczucia  bezpieczeństwa  socjalnego,  ograniczenie  patologii  społecznej,  

zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu 

wsparcia dla rodziny i dziecka.   

6. Realizatorzy programu  

Zaplanowane  w  programie  działania  realizowane  będą  przez Miejsko- Gminny  

Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Koniecpolu we współpracy z:  

 Burmistrzem  Miasta i Gminy Koniecpol,   

 Policją,   

 Placówkami oświatowymi z terenu Gminy Koniecpol,  

 Centrum Społeczno- Kulturalnym w Koniecpolu,  

 Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,   

 Gminną Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie,  

 Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Koniecpolu,  

  Zakładami Opieki Zdrowotnej z terenu Gminy Koniecpol,  

 Kuratorami Sądowymi.  

 Organizacjami pozarządowymi, 

 

 Parafiami 
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Gminny system wsparcia rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kierunki działania i sposób ich realizacji w zakresie wspierania rod 

 

Kierunek działania Sposób realizacji 

 

Okres realizacji 

I.  Zabezpieczenie 

podstawowych  potrzeb 

bytowych dziecka i rodziny    

Praca  socjalna  i  udzielanie  pomocy  finansowej   

i rzeczowej rodzinom potrzebującym   

 

2019-2021 

Objęcie dożywianiem wszystkich dzieci tego 

wymagających  

 

Współpraca ze szkołami i przedszkolami w 

Rodzina przeżywająca 

trudności 

opiekuńczo-wychowawcze 

PRACOWNIK SOCJALNY 

ASYSTENT RODZINY 

Kiero

wani

e 

Wspó

łprac

a 

ŚWIADCZENIA 

MATERIALNE 

PRACA SOCJALNA 

USŁUGI 

ASYSTENTA RODZINY 

ZASOBY GMINNEGO 

SYSTEMU WSPIERANIA 

RODZINY: 

 Placówka wsparcia 
dziennego 

 Pracownicy Socjalni 

 Zespół 
Interdyscyplinarny 

 GK  RPA 

 Punkt Konsultacyjny  

 Szkoły, /przedszkola 
(pedagog, 
wychowawca) 

 Rodzina wspierająca 

 Służba zdrowia 
/lekarz 

rodzinny/pielęgniarki 
środowiskowa 

 Asystent Rodziny 

  Policja,/ Straż 
Miejska/ 

 Klub Sportowy  

 Organizacje 
pozarządowe 
działające na rzecz 
rodziny 

 Kuratorzy Sądowi 

 Parafie 
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zakresie diagnozowania potrzeb dzieci i 

młodzieży szkolnej  

  

 

Monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach 

dysfunkcyjnych  

 

Polepszanie warunków materialno - bytowych   

 

Zapewnienie środków na zakup podręczników i 

artykułów szkolnych  

 

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół  

 

Współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w 

pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo- wychowawczej   

w wysokości:  

a)  10% wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka – w pierwszym  

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  

b)  30% wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka – w drugim roku  

pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  

c)  50% wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka – w trzecim roku   

i następnych latach  

  

 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego tj. 

świetlicy środowiskowej (w miarę możliwości)  

 

II.  Wspieranie  rodzin  

przeżywających  trudności   

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - 

wychowawczych   

 

Wdrażanie programów profilaktycznych w 

placówkach oświatowych   

 

2019 – 2021 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży poprzez zajęcia wyrównawcze, 

pozalekcyjne    

 

Organizowanie  czasu  wolnego  dzieciom  w 

formie  zajęć  rekreacyjnych, sportowych, 

kulturalnych  

 

Współorganizowanie kolonii   

 

Pomoc rodzinom w opiece i wychowywaniu 

dziecka poprzez wsparcie ze  strony trenera 

rodziny, asystenta rodziny, pomoc rodzin 

wspierających (pomoc w opiece nad dziećmi, 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspólne 

spędzanie czasu wolnego – zgodnie z zawartą 

umową) , pracę socjalną z rodziną (w tym 

kontrakt socjalny), pomoc placówek wsparcia  

dziennego   

 

2019-2021 

Pomoc rodzinom w dostępie do poradnictwa 

prawnego  w szczególności prawa rodzinnego 

2019-2021 
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oraz wsparcia psychologicznego  

terapeutycznego, a szczególnie w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

 

Edukacja rodziców w zakresie kształtowania 

właściwych postaw rodzicielskich i prowadzenia 

gospodarstwa domowego  

 

Działania korekcyjno – edukacyjne skierowane do 

potencjalnych sprawców przemocy w rodzinie 

2019-2021  

 

Motywowanie do podjęcia terapii uzależnień, 

monitoring  

 

III. Doskonalenie 

współpracy pomiędzy 

instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny  

 

Współpraca z jednostkami pomocowymi 

realizującymi działania z zakresu ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

 

2019-2021  

 

Współpraca z rodzinami zastępczymi i rodzinami 

wspierającymi  

 

IV. Podnoszenie wiedzy i 

kwalifikacji osób 

zajmujących się 

problemem na terenie 

Gminy  Koniecpol 

 

Dokształcanie asystentów rodziny  

 

2019-2021  

 

 Udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach 

tematycznych  z zakresu wspierania rodziny i 

opieki nad dzieckiem  

2016-2018 

 

8. Źródła finansowania programu:  

Zadania ujęte w programie mogą być finansowane w oparciu o:  

a)  środki własne gminy;  

b)  dotacje z budżetu państwa;  

c)  środki pozabudżetowe.  

Zgodnie  z    art  197  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej 

jednostki samorządu  terytorialnego  mogą  otrzymywać  dotacje  celowe  z  budżetu  

państwa  na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania 

rodziny oraz systemu pieczy  zastępczej,  przy  czym  wysokość  dotacji  nie  może  

przekroczyć  50%  wydatków przeznaczonych na realizację. W przypadku środków 

pochodzących z programów rządowych  mowa  w  art. 187  ust. 1  pkt  5,  wysokość 

dotacji  nie  może  przekroczyć  70%  wydatków przeznaczonych na realizację zadania.  
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9.  Przewidywane efekty realizacji programu 

 

-stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze , 

- ograniczenie szerzenia się patologii , 

- zminimalizowanie negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży , 

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego dzieci i rodzin , 

-ograniczenie powstawania sytuacji kryzysowych rodzin wymagających interwencji , 

- ochrona dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej , 

- zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy , 

- udzielenie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

- usprawnienie systemu pomocy rodzinom w kryzysie, 

- zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przeciwdziałania   

    przemocy, 

- niwelowanie skutków zjawiska przemocy, 

- zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy, 

- pogłębianie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej     

   poprzez systematyczną edukację.” 

 

10. Monitoring i ewaluacja  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Koniecpol będzie 

podlegał monitoringowi i ewaluacji, która uwzględnia: 

1) diagnozę problemów społecznych w gminie-systematycznie prowadzony monitoring, 

2) ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań zawartych w programie, 

3) ocenę stopnia realizacji celów szczegółowych zawartych w programie, 

4) ocenę efektów podejmowanych działań. 

 Wskaźnikami ewaluacji są: 

- liczba rodzin korzystających z pomocy, ilość interwencji, udzielania porad, konsultacji 

osób korzystających z porad specjalistycznych w Punkcie Konsultacyjnym,  

- liczba przeszkolonych pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny, 

- liczba  rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, 

       - liczba dzieci  umieszczonych w pieczy  zastępczej , 

- liczba  programów profilaktycznych, 
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- ilość dzieci dożywianych w szkołach ,korzystających z wypoczynku , wyjazdów, 

- liczba instytucji  organizacji  i placówek wsparcia dziennego działających na rzecz   

  rodziny w gminie Koniecpol . 

 Ewaluację programu prowadzić będzie Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej       

w Koniecpolu we współpracy z wszystkimi instytucjami realizującymi program w 

gminie. 

 

11. Podsumowanie  

   Gminny Program Wspierania Rodziny jest zgodny z kierunkiem i działaniami 

określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych . 

Program zakłada tworzenie optymalnych  warunków dla prawidłowego funkcjonowania 

rodzin z terenu gminy Koniecpol oraz poprawy stylu i jakości ich życia . Wsparcie 

rodziny będzie  miało charakter profilaktyczny, ochronny  a rodzinie będą stwarzane 

możliwości samodzielnego zmierzania się ze swoimi problemami, co zwiększy jej 

szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku i poczucie odpowiedzialności przy 

wykorzystywaniu też własnej aktywności i potencjału jaki posiada. Ważnym elementem 

powodzenia w zakresie realizacji Programu jest ścisła współpraca podmiotów 

zajmujących się sprawami rodziny i podejmowanie interdyscyplinarnych działań . 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/100/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 5 września 2019 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 opracowano zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.     z 2019 poz. 1111 z późn. zm.), 
w myśl którego do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja  3-letnich programów wspierania 
rodziny.

Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy rada gminy biorąc pod uwagę potrzeby związane z realizacją zadania z zakresu 
wpierania rodziny uchwala gminne programy wspierania.

Program Wspierania Rodziny w Gminie Koniecpol adresowany jest do rodzin nie radzących sobie 
z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także do rodzin, które wyrażają wolę współpracy na 
rzecz odzyskania opieki nad dziećmi objętymi instytucjonalną lub rodzinną pieczą zastępczą.

Cele jakie stawia przed sobą Program ukierunkowane są przede wszystkim na zapobieganie umieszczaniu 
dzieci w pieczy zastępczej, aktywizowanie rodzin do podejmowania działań wzmacniających prawidłowe 
wypełnianie funkcji rodzicielskich, niwelowanie deficytów osłabiających funkcjonowanie rodziny, a także 
tworzenie warunków pozwalających na powrót dzieci objętych pieczą pod opiekę rodziców.

Poprzedni program został opracowany na lata 2016-2018.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2019-2021 jest w pełni uzasadnione.
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