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Uchwała Nr XL1257/18

Rady Gminy Puchaczów

z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020

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

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późno zm.) oraz art. 176 pkt. 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697

z późno zm.) Rada Gminy Puchaczów uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 stanowiący załącznik do

uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puchaczów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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I. Wstęp 

 
Rodzina to podstawowa grupa społeczna, która kształtuje osobowość człowieka, jego  styl 

życia oraz system wartości. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje rodziny, która je otacza 
miłością, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, a w szczególności zaspokaja jego potrzeby.                                
Z punktu widzenia potrzeb dziecka, rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewnienia 
bezpieczeństwa emocjonalnego. Obecny czas nie jest łatwy dla rodziny. Szczególnie  zmieniająca 
się sytuacja społeczno – gospodarcza  spowodowała duże przemiany w  życiu człowieka. Pojawiły 
się zagrożenia mające wpływ na rozwój rodziny. Zwiększyła się  liczba rodzin niepełnych, 
związków nieformalnych, rodzin z małą ilością dzieci. Jeżeli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają 
się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia 
na jej rzecz określonych działań.  

Konieczna jest pomoc rodzinie w pełnieniu pozytywnych ról społecznych poprzez 
wzmacnianie zasobów,  które się w niej znajdują. Aby zapobiegać powielaniu nieprawidłowych 
wzorców  potrzebna jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudności w sprawowaniu funkcji  
rodzicielskich oraz ochrona dzieci przed przemocą. Może być to osiągnięte przy zaangażowaniu 
instytucji i organizacji działających na terenie gminy. Pozostawienie rodzin bez wsparcia może 
doprowadzić do ich całkowitej degradacji. Niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych, przemoc, spożywanie alkoholu, ubóstwo, długotrwałe bezrobocie - to główne 
problemy dezorganizujące życie rodzin. Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania 
przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, policji, kuratorów sądowych  
i przedstawicieli innych instytucji. Konieczne jest, aby ze specjalistyczną pomocą zdążyć na czas  
i aby była ona dostępna oraz bezpłatna dla ludzi o niskim statusie  materialnym. 
 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczej to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności 
do wypełniania tych funkcji. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich 
warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich 
wychowaniem.  

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy 
konsekwentnie realizować zasadę pomocniczości. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe 
funkcjonowanie.  
 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 jest realizacją obowiązku 
nałożonego na gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi podejmowanie działań wspierających wobec 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 
 

Zgodnie z ww. ustawą samorząd gminy powinien realizować następujące zadania: 
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, 
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b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające; 
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym; 

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

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem i przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie 
gminy. 

  
Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 jest spójny ze Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Puchaczów.  
 
     II. Założenia Programu 
 

Zadania ujęte w Programie zmierzają w kierunku wspierania rodziny przeżywającej 
 trudności celem przywrócenia zdolności do wypełniania prawidłowych ról społecznych.  

Założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, kiedy pojawiają się 
pierwsze problemy, które należy rozwiązywać w sposób trafny i pełny. Istotne jest, aby tam gdzie 
jest to możliwe nie dopuszczać do odebrania dziecka rodzicom biologicznym. Istniejący system 
dopuszcza łatwą możliwość podjęcia decyzji o zabraniu dziecka z rodziny, często w sytuacji, której 
można było wcześniej skutecznie zaradzić. 
 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 
jest wypracowanie spójnego systemu wsparcia dla rodziny przeżywającej trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Zadania  Programu koncentrować się będą 
nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, nawet wtedy, gdy dziecko umieszczone zostanie poza 
rodziną biologiczną. Mając na uwadze dobro dziecka na bieżąco należy dokonywać analizy  
i oceny sytuacji dzieci i ich rodzin. Praca z rodziną winna być połączona z jej własną aktywnością. 
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. Stąd podstawowym założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej oraz 
eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę. 

Program nastawiony jest także na rozwiązywanie sytuacji, gdy dziecko pozbawione jest 
możliwości rozwijania się w swojej naturalnej rodzinie ze szczególnym uwrażliwieniem ze strony 
pomocy pracownika socjalnego i asystenta rodziny. 
 

Zasadą nadrzędną Programu jest ścisła współpraca z podmiotami świadczącymi pomoc 
rodzinie: Ośrodek Pomocy Społecznej (asystent rodziny i pracownik socjalny), szkoły, kuratorzy, 
sąd, policja, stowarzyszenia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny i inne. 

Ustawa kładzie nacisk na współpracę między instytucjami, które mają kontakt z dzieckiem. 
Planuje się wzmocnić działania profilaktyczne, utrzymać instytucję asystenta rodziny. Rodziny 
zagrożone kryzysem mają być stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów 
szkolnych, pracowników medycznych i inne instytucje, które współpracują z rodziną, w tym także - 
w razie potrzeby - przez kuratorów sądowych i policję. 

Program skupia się przede wszystkim na wsparciu świadczonym rodzinie poprzez pomoc 
społeczną, ponieważ znaczną część zadań opieki nad dzieckiem i rodziną realizują zatrudnieni  
w pomocy społecznej pracownicy socjalni.  
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Zadania te wchodzą w zakres Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
i zakładają działania zorientowane na zabezpieczenie potrzeb, tworzenie pozytywnego środowiska 
wychowawczego, poprawę jakości życia dzieci i rodzin, jak również podejmowanie interwencji  
i objęcie opieką w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka.  

Wszystkie działania Programu są głównie skoncentrowane na wsparciu rodziny 
biologicznej, a istotą działań podejmowanych przy realizacji Programu winno być wspieranie,  
a nie zastępowanie rodziny, nauczycieli i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów 
rodziny na naszym terenie.  

Wynika to z zasady pomocniczości stanowiącej obecnie zasadę konstytucyjną. 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. 
 
Główne założenia: 

− zapobiegać powstawaniu sytuacji wymagającej interwencji kryzysowej,     
− zapobiegać niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, 
− zapobiegać niedożywieniu dzieci, 
− rozwiązywać sytuacje kryzysowe, 
− zapewnić opiekę nad dziećmi wymagającymi oddziaływania wychowawczego, 
− przeciwdziałać marginalizacji i degradacji społecznej całych rodzin, 
− poszukiwać nowych alternatywnych rozwiązań w zakresie pracy z dzieckiem, 
− aktywizować dzieci na rzecz własnego rozwoju. 

 
   III.  Podstawa prawna działań ujętych w Programie 
 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                        
(Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r., poz. 1769 z późn. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1390). 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 
682). 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1654 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
157 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1860). 

 
IV. Diagnoza problemu 
 

Według analizy pracowników socjalnych, w 2017 r. pomoc w formie świadczeń pieniężnych 
i niepieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie uzyskały 284 rodziny, czyli 666 
osób w rodzinach.  

Pomocy udzielono w szczególności z następujących powodów: 
− z powodu ubóstwa: 50 rodzin, czyli 127 osób w rodzinach; 
− z powodu bezrobocia: 38 rodzin, czyli 114 osób; 
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− z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego pomoc przyznano 25 rodzinom, czyli  126 osobom w rodzinach, 
w tym: 

• rodziny niepełne: 12 rodzin, czyli 43 osób, 
• rodziny wielodzietne: 13 rodzin, czyli 84 osób; 

− z powodu sieroctwa: 12 rodzin, czyli 43 osób w rodzinach; 
− z powodu alkoholizmu: 11 rodzin, czyli 16 osób. 

 

Tabela 1. Powody przyznania pomocy w latach 2015 - 2017. 

Liczba  
rodzin 

Liczba 
osób  

w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób  

w rodzinach 

Liczba  
rodzin 

Liczba 
osób  

w rodzinach 
Powód trudnej 

sytuacji życiowej 
2015 2016 2017 

Ubóstwo 87 250 76 197 50 127 

Sieroctwo 23 68 19 61 12 43 

Bezdomność 1 1 1 1 2 2 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

10 46 19 87 8 38 

w tym: 
wielodzietność 

5 27 6 33 3 18 

Bezrobocie 63 187 60 157 38 114 

Niepełnosprawność 60 172 55 134 54 142 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

78 246 83 243 72 192 

Bezradność ws. opiek. 
wychow. i prowadz. 
gosp. dom. - ogółem 

37 143 40 186 25 126 

23 68 20 64 12 43 w tym: rodziny 
niepełne  

rodziny wielodzietne 14 75 20 122 13 84 

Przemoc w rodzinie 7 21 1 2 2 14 

Alkoholizm 15 24 15 30 11 16 

Trudności  
w przystosow. do życia 

po zwolnieniu 
z zakładu karnego 

1 1 2 2 1 1 

Zdarzenie losowe 0 0 1 2 1 4 

Sytuacja kryzysowa 22 78 4 13 5 14 

Źródło: opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 
W 2017 r. pomoc najczęściej przyznawano z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

ubóstwa, niepełnosprawności, bezrobocia oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-
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wychowawczych. Należy podkreślić, iż w jednej rodzinie może występować kilka przesłanek  
uzasadniającej udzielenie wsparcia.  
  
Wykres 1. Liczba rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego w latach 2015- 2017. 
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Źródło: opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 Według danych Ośrodka w 2016 r. liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych wynosiła 40, natomiast w 2017 r. liczba ta 
zmniejszyła się do 25.   

 
Struktura rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej w latach 2015-2017, według 

liczby posiadanych dzieci przedstawia się następująco: 
 

Tabela 2. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2015- 2017. 

 

2015 2016 2017 

Wyszczególnienie 
Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

rodziny z dziećmi  
ogółem 263 691 282 701 284 666 

o liczbie dzieci: 
1 

103 103 116 116 135 135 

2 45 90 61 122 56 112 

3 36 108 25 75 25 75 

4 37 148 43 172 31 124 

5 25 125 21 105 22 110 

6 i więcej 17 117 16 111 15 110 

rodziny niepełne  
ogółem 

25 77 31 90 27 79 
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o liczbie dzieci: 
1 

10 20 14 28 12 24 

2 9 27 9 27 8 24 

3 3 12 5 20 5 20 

4 i więcej 3 18 3 15 2 11 

Źródło: opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

Na podstawie danych można stwierdzić, iż w 2017 r. w nieznacznym stopniu wzrosła liczba 
rodzin objętych pomocą społeczną, w porównaniu do poprzednich lat. W 2015 r. liczba rodzin 
objętych pomocą społeczną wynosiła 263, natomiast liczba osób w rodzinach 691.  W 2016 r. liczba 
rodzin objętych pomocą społeczną wynosiła 282, a liczba osób w rodzinach 701. Natomiast w 2017 
roku z pomocy społecznej skorzystało 284 rodzin, co daje 666 osób w rodzinach.  

Nadmienić należy, że rodziny z dziećmi znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej 
obejmowane są różnymi formami wsparcia finansowego, zarówno w ramach ustawy o pomocy 
społecznej, jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów.  

Elementarną formą w zakresie wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin z dziećmi jest 
zapewnienie dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych ciepłych posiłków. 
Wszystkie dzieci objęte opieką, wychowaniem i edukacją od przedszkola do szkoły 
ponadgimnazjalnej z rodzin, których dochód w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium 
dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej mają możliwość korzystania z ciepłych 
posiłków w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020. 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koncentruje się na działaniach 
pozafinansowych, skierowanych do rodzin z dziećmi zagrożonymi umieszczeniem w pieczy 
zastępczej. W sytuacji, gdy pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej stanowi zagrożenie dla 
jego bezpieczeństwa lub życia, konieczne jest odseparowanie go od dotychczasowego środowiska 
przez umieszczenie w pieczy zastępczej. Takie rozwiązanie nakazują zarówno przepisy kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, jak i ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz 
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Te akty prawne wyposażają służby sądowe  
i społeczne do podejmowania w określonych sytuacjach działań zabezpieczających wobec dziecka 
poprzez zapewnienie mu prawidłowych warunków życia i rozwoju w pieczy zastępczej do czasu 
powrotu pod opiekę rodziców, znalezienia rodziny adopcyjnej lub usamodzielnienia dziecka. 

 
 Dokonując oceny podejmowanych działań w ramach realizacji Programu oraz ustawy  
o wspieraniu rodziny należy zwrócić uwagę, iż pomimo dużego zaangażowania asystenta, włożonej 
pracy pracowników socjalnych, kuratora sądowego oraz innych służb, w dalszym ciągu występują 
rodziny, które są zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej (placówka opiekuńczo-
wychowawcza, rodzina zastępcza).  
 Zgodnie z zapisami ustawy, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki  
w wysokości:  

1) w pierwszym roku pobytu dziecka  - 10% wydatków na opiekę i wychowanie; 
2) w drugim roku pobytu dziecka - 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka; 
3) w trzecim roku i następnych latach  pobytu dziecka  -  50 % wydatków na opiekę  

i wychowanie 
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej albo interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym.  
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 Należy dodać, iż obecnie miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach wynosi 3816 zł. W związku z powyższym istotne jest, aby  
w przypadku czasowego umieszczenia przez sąd dziecka poza rodziną, nadal była realizowana 
praca asystenta z rodziną zmierzająca do powrotu dziecka do rodziny. 
 
 Na podstawie art. 80 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie 
zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje 
świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 

− 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej; 

− 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

 
 Gmina Puchaczów w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 7563,03 zł za pobyt dzieci  
w rodzinach zastępczych. W 2016 r. gmina wydatkowała kwotę 9832,03 zł za pobyt dzieci  
w rodzinach zastępczych. Natomiast w 2017 r. gmina pokrywała koszty pobytu 2 dzieci  
w rodzinach  zastępczych. Wydatkowana została kwota  8627,97 zł (50 % wydatków na opiekę  
i wychowanie). 
 
Wykres 2. Wydatki ponoszone przez Gminę Puchaczów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.  

   Źródło: opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 
 
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wspieranie rodziny jest 

prowadzone w formie: 
− pracy z rodziną, 
− pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i przy aktywnym współdziałaniu. W przypadku, 
gdy OPS poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i po 
analizie sytuacji może zawnioskować do kierownika o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.  

Współpraca między rodziną a asystentem opiera się na wspólnym opracowaniu i realizacji 
planu pracy. W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny plan pracy obejmuje udzielanie przez 
asystenta wsparcia w następujących obszarach:  

kwota za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
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1) w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 
gospodarstwa domowego, 

2) pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
3) pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,  
4) pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 
5) motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pomocy 

w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 
6) motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 
7) udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych, 
8) prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. 
   Do zadań asystenta rodziny należy również: 
1) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 
2) sporządzanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 
3) monitorowanie sytuacji rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 
4) sporządzanie na wniosek sądu, centrum pomocy rodzinie opinii o rodzinie i jej członkach, 
5) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka  
i rodziny, 

6) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupą 
roboczą,   

7) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa dziecka 
i rodziny. 

 
Pod opieką asystenta nie może pozostawać więcej niż 15 rodzin. Asystent pracuje 

w zadaniowym systemie czasu pracy. Warunki te umożliwiają intensyfikację i indywidualizację 
pracy z rodzinami w niwelowaniu ich trudności, błędów, braku umiejętności sprawowania 
właściwej opieki. Asystent uczy ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym, 
wypełniania codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem domu, utrzymywania 
czystości, również osobistej, załatwiania spraw urzędowych, wyrabiania nawyku kontaktowania się 
z placówkami opieki zdrowotnej, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami. Asystent 
motywuje do podejmowania terapii uzależnień, poszukiwania pracy, uzyskania i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. Pomaga w sporządzaniu pism, wniosków, podań, itp. 

Asystent rodziny zajmuje się niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pomocą  
i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu 
stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest 
wyposażenie rodziny w umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do sprawowania właściwej 
opieki nad dziećmi.   
 Najważniejsze rezultaty pracy asystenta rodziny to stopniowe podniesienie umiejętności  
opiekuńczo-wychowawczych u rodziców, co umożliwia umocnienie więzi w rodzinach  
i pozostanie dzieci w ich naturalnym środowisku, podniesienie motywacji do zmiany 
dotychczasowego życia, poszukiwania nowych rozwiązań, podejmowanie działań i aktywności  
w  poszukiwaniu pracy. Działania mają wpływać na wzrost aktywności rodzin, dokonanie zmiany 
dotychczasowej sytuacji i przyzwyczajeń. 
 
 W 2017 r. asystent rodziny współpracował łącznie z 15 rodzinami.  
 

Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka może odbywać się także w formie rodziny 
wspierającej, która przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: 

a) opiece i wychowaniu dziecka, 
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b) prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
c) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia 
dziecka. Z rodziną wspierającą zawiera się umowę dotyczącą zwrotu kosztów związanych 
z udzielaniem przez nią pomocy. Rodzina wspierająca musi posiadać pozytywną opinię Ośrodka 
Pomocy Społecznej wydaną na podstawie wywiadu środowiskowego.  
 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Puchaczowie realizowany jest także program kierowany 
do rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny  - polegający na przyznaniu korzystniejszego od 
ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. W 2014 r. 
wydano 166 kart, w 2015 r. - 129 kart, w 2016 r. wydano 59 kart, natomiast w 2017 r. wydano 52 
kart.  

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”. Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: 
tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). 
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci: 

− w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
− w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub 

szkole wyższej, 
− bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem  

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania 
wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej 
warunki, KDR nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków. 
 

Gmina Puchaczów od kilku lat stara się podejmować wiele cennych inicjatyw na rzecz 
wspierania rodziny, m.in. działania realizowane przez szkoły, bibliotekę, Gminny Ośrodek Kultury, 
służbę zdrowia, pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i świetlice środowiskowe.   

Od 2012 roku w Ośrodku funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego 
zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom dotkniętym szeroko rozumianą przemocą domową. 
Działania Zespołu – zwłaszcza w przypadku rodzin borykających się z problemem uzależnień - 
wspiera Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Puchaczowie, oraz Punkt Konsultacyjny. Rodziny, które doświadczają różnorodnych form 
przemocy otrzymują informacje na temat dostępnych form pomocy w gminie oraz powiecie 
łęczyńskim, są kierowani do specjalistów. Członkowie Zespołu bądź grup roboczych wyposażają 
w wiedzę dot. możliwości prowadzenia postępowania karnego, rodzinnego, itp., co może 
skutkować osiągnięciem pożądanego zachowania przez osoby zakłócające spokój, porządek 
publiczny, oddziałujących na rozkład pożycia rodzinnego, czy demoralizację dzieci.   

 
Według danych statystycznych Ośrodka Gminny Zespół Interdyscyplinarny  

w Puchaczowie w 2015 r. prowadził 28 procedur „Niebieskie Karty”, natomiast w 2016 r. 
procedurą NK objętych było 22 rodzin. W 2017 r. prowadzono 24 procedury NK. 
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         V.   Analiza SWOT Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
 

Mocne strony 
 
- opracowana  Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, 
- działalność Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, 

- działalność profilaktyczna i edukacyjna  
Gminnej Komisji Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- baza instytucji wspierających rodzinę 
(policja, sąd, kuratorzy, OPS, PCPR,  
Stowarzyszenie Nasza Świetlica - „Pomocna 
Dłoń”, służba zdrowia, oświata, kościół 
katolicki, świetlice szkolne), 

- dobre rozeznanie środowiska lokalnego przez 
pracowników służb pomocy społecznej, 
policji, pracowników oświaty, 

- doświadczenie, wiedza i kwalifikacje 
pracowników działających na rzecz rodziny, 

- dobrze rozwinięta baza obiektów sportowych. 
 

Słabe strony 
 

- bierna postawa  wobec problemów 
występujących w rodzinie, niechęć do 
nawiązywania współpracy z placówkami 
niosącymi pomoc w tym zakresie,  

- wyuczona bezradność i roszczeniowość, 
uzależnienie od pomocy instytucjonalnej   
(głównie finansowej) i brak współpracy ze 
strony rodzin w zakresie rozwiązywania 
problemów, 

- brak bezpośredniego dostępu do poradnictwa 
specjalistycznego (psychiatra, psycholog, 
prawnik) – konieczność dojazdu do miasta, 

- brak pozytywnych wzorców osobowych w 
rodzinach dysfunkcyjnych, odrzucanie 
autorytetu szkoły/ nauczyciela, 

- brak świadomości społecznej o potrzebach i 
możliwościach w zakresie opieki rodziny 
zastępczej.  

Szanse 
 

- działania pracowników socjalnych i asystenta 
rodziny - celem wsparcia rodzin 
przeżywających trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo- wychowawczych, 

- powołanie do współpracy z rodziną 
dysfunkcyjną rodzin wspierających, 

- wzmocnienie współpracy pomiędzy 
instytucjami wspierającymi rodzinę, 

- rosnące wsparcie finansowe dla rodzin o 
charakterze socjalnym, 

- powstanie mieszkań socjalnych w gminie 
poprawi dotychczasowe warunki 
mieszkaniowe rodzin, 

- edukacja rodziców.  
 

Zagrożenia 
 

-  niestabilność prawa dotyczącego polityki 
społecznej, niespójność, częste zmiany i 
trudności w interpretacji  przepisów, 

- wzrost kosztów utrzymania rodzin, 
- wzrost patologicznych zachowań wśród dzieci 

i młodzieży, konsumpcjonizm, narastająca 
przemoc, 

- uzależnienie członków rodziny od alkoholu, 
środków odurzających, Internetu. 
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     VI.  Cele Programu 
 
Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest tworzenie wsparcia dla 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
poprzez zintegrowane i spójne działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Puchaczów.   

 
Cele szczegółowe:  

 
1. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku 

rodzinnym: 
 
Zadania:  

− systematyczna diagnoza rodzin objętych pomocą OPS; 
− wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez działania pracowników 

socjalnych oraz współpracę z asystentem rodziny; 
− podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej; 
− w sytuacji umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej podejmowanie działań zmierzających do 

ich powrotu do rodzin biologicznych; 
− prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem; 
− konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (np. pomoc psychologiczna w szkołach, 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych); 
− organizowanie grup wsparcia (w razie potrzeb); 
− podejmowanie działań na rzecz posiadania Karty Dużej Rodziny w gminie Puchaczów; 
− organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia.  

 
 
Podmioty realizujące: OPS w Puchaczowie, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, 
świetlice, placówki służby zdrowia, PCPR w Łęcznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Łęcznej, Poradnia „Sto Pociech” w Łęcznej, kuratorzy sądowi. 

 
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin: 

 

           Zadania: 
− zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia; 
− finansowanie dzieciom posiłków w szkołach i w przedszkolach; 
− monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem; 
− aktywizacja zawodowa rodzin z problemem bezrobocia, współpraca z PUP w Łęcznej; 
− zapewnienie dostępu dzieciom do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych; 
− pomoc w zaopatrzeniu dzieci w artykuły szkolne i podręczniki; 
− udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów szkolnych. 

 

Podmioty realizujące: OPS w Puchaczowie, szkoły, Urząd Gminy Puchaczów, PUP w Łęcznej, 
placówki służby zdrowia. 
 

3. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie 
sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących: 

 
      Zadania: 
− współpraca z podmiotami oraz instytucjami zajmującymi się rodziną; 
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− pomoc rodzinom dotkniętym przemocą, uzależnieniami; 
− zapewnienie wsparcia przez asystenta rodziny; 
− współpraca asystenta ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych; 
− wspieranie właściwej pracy asystenta rodziny i współdziałanie z koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotami leczniczymi, 
placówkami oświatowymi, sądem i policją; 

− wspieranie rodziny w przeciwdziałaniu demoralizacji wśród dzieci i młodzieży; 
− wspieranie i ochrona rodziny przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny; 
− organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach, w świetlicach; 
− promowanie wspólnych działań, inicjatyw międzyinstytucjonalnych oraz nowych rozwiązań 

i dobrych praktyk na rzecz wsparcia rodziny; 
− promowanie wszelkich inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie pracy na rzecz 

szeroko pojętego wspierania rodziny. 
 
Podmioty realizujące: OPS, placówki oświatowe, UG, Stowarzyszenie „Nasza Świetlica - 
Pomocna Dłoń” w Ciechankach, świetlice profilaktyczno-wychowawcze, organizacje pozarządowe, 
placówki służby zdrowia, policja. 

 

4. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych: 
 
Zadania: 
− zabezpieczenie środków na pobyt dzieci w pieczy zastępczej; 
− prowadzenie monitoringu dzieci w rodzinach dotkniętych sytuacją kryzysową 
− wspieranie działań dotyczących motywowania społeczności lokalnej do organizowania 

różnych form wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, rozwój alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz rodzin (koła zainteresowań, place 
zabaw, obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne, festyny, różnego rodzaju imprezy 
integracyjne); 

− promowanie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie zjawiskom 
patologicznym mogącym pojawić się w rodzinach. 
 
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  pracowników działających na rzecz rodziny, 

ze szczególnym uwzględnieniem asystenta rodziny: 
 

      Zadania: 
− udział pracowników socjalnych, asystenta rodziny w szkoleniach, konferencjach, 

warsztatach podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie wsparcia rodziny,  
z uwzględnieniem szkoleń realizowanych w ramach projektów. 

 
Podmioty realizujące: OPS w Puchaczowie. 
       
VII. Efekty Programu  
 
W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów:  

1. Poprawa funkcjonowania rodzin wykazujących problemy opiekuńczo-wychowawcze.  
2. Podniesienie umiejętności rodzicielskich i zdolności wychowawczych rodziców. 
3. Wzrost świadomości w związku z pełnieniem ról rodzicielskich oraz w zakresie planowania 

i funkcjonowania rodziny. 
4. Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej (zwłaszcza pieczy 

instytucjonalnej). 
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5. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu 
sytuacji kryzysowych.  

6. Poprawa sytuacji dziecka w rodzinie.  
7. Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny i dziecka.  
8. Promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego czasu dzieci  

i młodzieży. 
9. Zmiana postaw i zachowań w rodzinach zagrożonych negatywnymi zachowaniami 

społecznymi. 
10. Podniesienie kompetencji i skuteczności podejmowanych działań pomocowych.  

 

VIII. Finansowanie Programu 
 

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 odbywać się 
będzie w ramach środków budżetu Gminy Puchaczów, dotacji oraz środków pozabudżetowych 
pozyskanych z innych źródeł, np. Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej (na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej minister właściwy do spraw rodziny wprowadzi program na dofinansowanie  
w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadań własnych gminy i powiatu z zakresu 
realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w szczególności na pokrycie 
części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy 
dziecka). 
 
IX.  Sposób kontroli realizacji Programu 
 

W terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy roczne 
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, oraz przedstawia potrzeby związane  
z realizacją zadań.  

Ponadto sporządzane będą sprawozdania rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania 
rodziny oraz przekazywane wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.  
 
X. Podsumowanie. 

 
W świetle założeń ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być 
udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu.                      
Ważne jest, aby działania względem rodziny były podejmowane przy współpracy 
wyspecjalizowanych instytucji (pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja). Koniecznością jest więc 
wprowadzenie w Gminie Puchaczów trzyletniego programu wspierania rodziny na lata 2018 -2020. 

Priorytetem będzie podejmowanie działań profilaktycznych i osłonowych, których celem 
jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Każdy 
świadczeniobiorca powinien mieć zapewnione wsparcie i posiadać pewność, że może je otrzymać 
w instytucjach powołanych do tego celu. 
 Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie korzystnych warunków dla 
prawidłowego funkcjonowania rodzin z dziećmi na terenie gminy oraz poprawy jakości ich życia. 

  Program ma sprawić, by rodziny same przy wykorzystaniu swojego własnego potencjału 
rozwiązywały problemy, a tym samym wychodziły z kryzysu, w jakim się znalazły. Aby podołać 
temu wyzwaniu niezbędna jest więc ścisła współpraca pomiędzy instytucjami i podejmowanie 
skoordynowanych działań na rzecz rodzin. 
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życia rodzin i dzieci, w szczególności dzieci. Wsparcie rodziny będzie miało charakter 
profilaktyczny, ochronny i wspierający. W celu osiągnięcia zamierzonych celów w realizację 
programu będą włączone również instytucje, placówki i organizacje pozarządowe, które swoimi 
działaniami wspierają dziecko i rodzinę. 

 


