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I. Wprowadzenie 

 

Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, jest jego najmniejszą, a tym samym 

podstawową komórką. Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym 

dziecka. Rodzina kształtuje osobowość człowieka, jego styl życia oraz system wartości. W rodzinie 

dziecko nabywa wiedzę o otaczającym je świecie, uczy się o panujących między ludźmi stosunkach 

i relacjach. Dziecko właśnie w rodzinie uczy się wyrażania swoich uczuć (lęku, obaw, zadowolenia, 

gniewu) oraz wartościowania co jest dobre, a co złe. To właśnie rodzina kształtuje osobowość 

młodego pokolenia, postawę społeczną i wyznacza koleje jego losu. Bardzo ważne jest właśnie 

zachowanie prawidłowych ról społecznych.  

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje rodziny, która otacza je 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.  

Trwająca już kilka miesięcy epidemia Covid-19 zmieniła dotychczasowe funkcjonowanie 

polskich rodzin. Pojawiły się też pewne trudności. Pandemia koronawirusa zmusiła ludzi do 

pozostania w czterech ścianach. Szkoły i uczelnie wyższe zawiesiły zajęcia, znaczna część firm 

przeszła w tryb pracy zdalnej, a pozadomowe życie towarzyskie właściwie całkowicie zamarło.  

Okazało się, że szczególna intensywność i bliskość kontaktów z domownikami przyczynia 

się do częstych napięć, które mogą prowadzić do kryzysu w związku, wystąpienia przemocy 

domowej. 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. 
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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, aby była ona dostępna oraz bezpłatna dla ludzi 

o niskim statusie  materialnym. 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczej to zespół planowych 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 2021-2023 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, 

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 
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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. 

 

Pozostawienie rodzin dysfunkcyjnych bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy 

specjalistycznej spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin. Skutkować to będzie 

różnorodnymi konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. Priorytetem wspierania 

rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie 

wartości i norm związanych z ich wychowaniem.  

Aby móc kompleksowo wspierać rodziny należy stworzyć gminny program wspierania 

rodziny, którego realizacja należy do zadań własnych gminy. 

Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 jest spójny z Gminą Strategią 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów.  

Podstawa prawna działań: art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

II. Podstawa prawna działań ujętych w Programie 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876  

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1359); 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 969). 

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 326 z późn. zm.). 
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 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1329). 

 

III. Założenia Programu 

 

Opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest istotne, gdyż skuteczna pomoc 

rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się, wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona 

dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji  

i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.  

Stworzenie programu, ukierunkowanego na określone działania, pozwoli na uruchomienie 

aktywności mającej wspierać rodziny i zapobiegać niedostosowaniu społecznemu.  

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. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 

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, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

Gminny Ośrodek Zdrowia i inne. 
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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 Ośrodku Pomocy Społecznej pracownicy socjalni.  

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: 

 zapewnić opiekę nad dziećmi wymagającymi oddziaływania wychowawczego, 

 zapobiegać niedożywieniu dzieci, 

 rozwiązywać sytuacje kryzysowe, 

 zapobiegać powstawaniu sytuacji wymagającej interwencji kryzysowej,     

 zapobiegać niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, 

 przeciwdziałać marginalizacji i degradacji społecznej całych rodzin, 

 poszukiwać nowych alternatywnych rozwiązań w zakresie pracy z dzieckiem. 

Beneficjentami Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 są rodziny  

z terenu gminy Puchaczów ze szczególnym uwzględnieniem: 

 rodzin niewydolnych wychowawczo, 

 rodzin dotkniętych przemocą, 

 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, 

 rodzin, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne, 
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 dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym oraz  

 rodziny wspierające, których głównym zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

 instytucje oraz zatrudnieni w nich pracownicy działający na rzecz rodzin (jako beneficjenci 

pośredni). 

Założenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 powinny realizować podmioty, 

które w ramach swoich kompetencji posiadają obowiązek wspierania rodziny przeżywającej 

trudności, w szczególności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także podmioty 

lub osoby mające kontakt z dzieckiem i rodziną.  

 

1. Podmioty publiczne:  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie,  

 właściwe referaty i stanowiska Urzędu Gminy Puchaczów, 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Puchaczowie, 

 Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Punkt Konsultacyjny, 

 przedszkola publiczne, 

 szkoły podstawowe, 

 Gminny Ośrodek Kultury, 

 biblioteki, 

 Gminny Ośrodek Zdrowia. 

  

2. Podmioty niepubliczne:   

 organizacje pozarządowe działające w zakresie: profilaktyki, wspierania rodziny i dziecka, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy społecznej, edukacji, promocji i ochrony 

zdrowia,  kościoły i związki wyznaniowe, 

 lokalne media, 

 wolontariat. 

 

3. Samorządowe służby i instytucje o zasięgu powiatowym i inne: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach,  

 Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej,  
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 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej,  

 Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej, 

 szkoły ponadpodstawowe, 

 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

 kuratorzy sądowi, 

 placówki ochrony zdrowia. 

 

IV. Diagnoza problemu 

 

Gmina Puchaczów położona jest w środkowej części województwa lubelskiego w powiecie 

łęczyńskim. Powierzchnia gminy Puchaczów obejmuje 91,7 km2 
i zajmuje 14,4% powierzchni 

powiatu. Pod względem wielkości jest 4 gminą w powiecie.  

Gminę Puchaczów na dzień 31.12.2019 r. zamieszkiwało 5708 osób, z czego na pobyt stały 

zameldowanych było 5589 osób, a na pobyt czasowy 119.  

Porównując dane do roku 2017 i 2018 należy zauważyć, iż liczba mieszkańców gminy 

nieznacznie wzrasta, z liczby 5580 w 2017 r. do liczby 5708 w 2019 r.  

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy waha się. W 2017 roku  wynosiła 

109 osób, by z kolei w następnym roku zwiększyć się do 123 osób, po czym w 2019 roku znowu 

maleje i wynosi 119. 

 

Tabela 1 . Liczba mieszkańców w gminie Puchaczów 

Rok 
Liczba mieszkańców 

ogółem 

Liczba mieszkańców 
zameldowanych na 

pobyt stały 

Liczba mieszkańców 
zameldowanych na pobyt 

czasowy 

2017 5580 5471 109 

2018 5667 5544 123 

2019 5708 5589 119 

Źródło: opracowano na podstawie danych statystycznych Wydziału Ewidencji Ludności UG w Puchaczowie. 

 

Liczba urodzeń wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 61 dzieci, zaś zgonów było 55.               

W latach 2017-2019 możemy mówić o spadku populacji, ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego 

powoduje ubytek naturalny. 



 

11 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

 

Na terenie gminy Puchaczów funkcjonuje sieć szkolna dostosowana do lokalnych potrzeb. 

Placówki oświatowe koncentrują się głownie w miejscowościach Puchaczów, Nadrybie, Ostrówek.                

W Puchaczowie znajduje  się  Zespół  Szkół,  w  którego  skład  wchodzi: Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcące. W Puchaczowie funkcjonuje także Publiczne 

Przedszkole. Szkoły Podstawowe znajdują się także w Nadrybiu oraz w Ostrówku. W 2016 roku 

zostały przekształcone w Zespoły Szkolno-Przedszkolne. W skład Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Ostrówku wchodzą: Przedszkole w Ciechankach, Szkoła Podstawowa im. 

Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu 

wchodzą: Przedszkole w Nadrybiu oraz Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów 

w Nadrybiu. Najmłodsi mieszkańcy gminy od 2020 r. mogą korzystać z utworzonego w ramach 

programu ,, Maluch+” Żłobka Samorządowego „Bajkolandia” w Wesołówce.  

Pomoc społeczną tworzą organy administracji rządowej i samorządowej, przy współudziale 

organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, kościoła, innych związków wyznaniowych, 

pracodawców oraz osób fizycznych. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie Puchaczów realizuje Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Środki na realizację zadań statutowych Ośrodka pochodzą z budżetu państwa – na 

zadania zlecone gminie i z budżetu gminy – na zadania własne.  

 

Tabela 2. Powody korzystania z pomocy w latach 2017-2019 

Powód trudnej 
sytuacji życiowej 

2017 2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

ubóstwo 

 

50 

 

127 50 108 44 83 

sieroctwo 

 

12 

 

43 10 27 7 25 

bezdomność 

 

2 

 

2 1 1 1 1 

bezrobocie 

 

38 

 

114 34 103 22 57 
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niepełnosprawność 

 

54 

 

142 53 117 54 90 

długotrwała lub 
ciężka choroba 

 

72 

 

192 65 152 73 120 

potrzeba ochrony 

macierzyństwa, 
wielodzietności 

 

8 

 

38 5 28 6 39 

bezradność w 
sprawach 

opiekuńczych  
i prowadzenia gosp. 

domowego 

25 126 21 106 11 46 

alkoholizm 

 

11 

 

16 11 14 13 14 

trudności w 
przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego 

1 1 0 0 1 1 

 

zdarzenia losowe 

 

1 4 2 4 2 3 

Źródło: opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 

W roku 2017 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto  

w gminie 122 rodziny (337 osób w rodzinach).  Łącznie z pracą socjalną z pomocy skorzystały 284 

rodziny (666 osób w rodzinach), natomiast pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono 

162 rodzinom (329 osób w rodzinach).  

Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej, tj. m.in. zasiłków 

pieniężnych, pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego, rodzinnego, pomocy w załatwianiu spraw 

urzędowych, tj. w sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalaniu uprawnień do rent, 

emerytur w ZUS, KRUS, itp.  

Najczęstszym powodem przyznania pomocy było: 

 długotrwała lub ciężka choroba: 72,  

 niepełnosprawność: 54, 

 ubóstwo: 50, 

 bezrobocie: 38, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego: 25 rodzin, w tym rodziny niepełne: 12, rodziny wielodzietne: 13, 

 sieroctwo: 12, 
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 potrzeba ochrony macierzyństwa: 8 rodzin, w tym wielodzietność: 3 rodziny, 

 alkoholizm: 11. 

W roku 2018 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto  

w gminie 107 rodzin (272 osoby w rodzinach). Łącznie z pracą socjalną z pomocy skorzystało 245 

rodzin (567 osób w rodzinach), natomiast pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono 

138 rodzinom (295 osób w rodzinach).  

Pomocy udzielano w formie szeroko rozumianej pomocy społecznej, tj. pracy socjalnej, 

poradnictwa, pomocy rzeczowej, zasiłków pieniężnych (celowe, specjalne celowe, stałe, okresowe), 

potwierdzenia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, usług opiekuńczych, dożywiana w szkołach, 

itp.   

Najczęstszym powodem przyznania pomocy było: 

 długotrwała lub ciężka choroba: 65,  

 niepełnosprawność: 53, 

 ubóstwo: 50, 

 bezrobocie: 34, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego: 21 rodzin, w tym rodziny niepełne: 10, rodziny wielodzietne: 11, 

 alkoholizm: 11, 

 sieroctwo: 10, 

 sytuacja kryzysowa: 6, 

 przemoc w rodzinie: 6, 

 potrzeba ochrony macierzyństwa: 5 rodzin, w tym wielodzietność: 3 rodziny. 

 

Z kolei w roku 2019 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych objęto w gminie 96 rodzin (204 osoby w rodzinach). Łącznie z pracą socjalną  

z pomocy skorzystało 218 rodzin (462 osoby w rodzinach), natomiast pomocy wyłącznie w formie 

pracy socjalnej udzielono 122 rodzinom (228 osób w rodzinach).  

Podobnie jak w latach poprzednich rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy 

społecznej, tj. m.in. zasiłków pieniężnych, pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego, rodzinnego, 

wsparcia w załatwianiu różnorodnych spraw urzędowych, usług, itp. 

Najczęstsze powody przyznania pomocy to: 

 długotrwała lub ciężka choroba: 73,  

 niepełnosprawność: 54, 

 ubóstwo: 44, 
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 bezrobocie: 22, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego: 11 rodzin, w tym rodziny niepełne: 7, rodziny wielodzietne: 4, 

 alkoholizm: 13, 

 sieroctwo: 7, 

 potrzeba ochrony macierzyństwa: 6 rodzin, w tym wielodzietność: 6 rodzin. 

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek. 

 

Tabela 3. Liczba osób korzystających z pomocy OPS z powodu sieroctwa i potrzeby ochrony 

macierzyństwa, wielodzietności 

Powód trudnej 
sytuacji życiowej 

2017 2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób  
w rodzinach 

sieroctwo 12 43 10 27 7 25 

potrzeba ochrony 

macierzyństwa, 
wielodzietność 

8 38 5 28 6 39 

  Źródło: opracowanie własne OPS.  

 

W 2017 r. 12 rodzin otrzymało pomoc z tut. Ośrodka z powodu sieroctwa, z kolei w 2018 r. 

liczba rodzin zmniejszyła się do 10. W 2019 r. liczba rodzin otrzymujących pomoc z tego powodu 

wyniosła 7, w tym osób w rodzinach - 25. W 2017 roku liczba rodzin otrzymujących pomoc  

z powodu wielodzietności wyniosła 8, natomiast w 2019 r. zmniejszyła się do 6 rodzin.  

 

Wykres 1. Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu sieroctwa i potrzeby ochrony 
macierzyństwa, wielodzietności w latach 2017-2019 
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Źródło: opracowanie własne OPS.  
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Rodziny z terenu gminy Puchaczów korzystają również z rządowego programu „Rodzina 

500+” uruchomionego w 2016 roku. W 2017 roku liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych  

500+ wyniosła 7937, w 2018 roku wypłacono 7569 świadczeń, natomiast w 2019 roku liczba 

świadczeń wyniosła 10873. 

 W 2020 roku gmina Puchaczów wypłaciła 14497 świadczeń  wychowawczych 500 +. 

 

Tabela 4. Liczba świadczeń wypłaconych z terenu gminy Puchaczów w ramach Programu 500+  

Rok 2017 2018 2019 2020 

Liczba wypłaconych 
świadczeń 500 + 

7937 7569 10873 14497 

Źródło: opracowano na podstawie danych z UG w Puchaczowie.  

 

W porównaniu do 2017 roku widoczny jest wzrost liczby wypłaconych świadczeń 

wychowawczych 500+. W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2019 r. realizacja świadczeń  

wychowawczych była uzależniona od dochodu. Od lipca 2019 r. zniesiono kryterium dochodowe, 

tym samym liczba wypłaconych świadczeń w ramach programu wzrosła. Porównując rok 2017  

i 2020 liczba wypłaconych świadczeń wzrosła prawie dwukrotnie. 

 

Wykres 2. Liczba świadczeń wypłaconych z terenu gminy Puchaczów w ramach Programu 500+  
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Źródło: opracowano na podstawie danych z UG w Puchaczowie.  

 

W roku 2017 liczba rodzin korzystających z pomocy OPS w Puchaczowie z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
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wyniosła 25, liczba osób w rodzinach 126.  

 

Tabela 5. Liczba rodzin otrzymujących pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 

Powód trudnej 
sytuacji życiowej 

2017 2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 
rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób 
w rodzinach 

bezradność w 
sprawach 

opiekuńczych  
 prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego 

25 126 21 106 11 46 

Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie.  

 

W 2018 roku zmniejszyła się liczba rodzin - 21, w tym liczba osób w rodzinach 106. Z kolei 

w 2019 roku o ponad połowę zmniejszyła się porównując do lat poprzednich liczba rodzin 

korzystających z pomocy z powodu bezradności i wyniosła 11, liczba osób w rodzinach 46.  

 

Wykres 2. Liczba rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego w latach 2017-2019 
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Źródło: Opracowanie własne OPS w Puchaczowie. 

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i przy aktywnym współdziałaniu.                   

W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza 

wywiad środowiskowy i po analizie sytuacji może zawnioskować do Kierownika o przydzielenie 
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rodzinie asystenta rodziny.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Puchaczowie praca socjalna z rodzinami 

prowadzona jest przez 4 pracowników socjalnych. Dodatkową formą wsparcia rodzin 

z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi jest usługa asystenta rodziny, którą wprowadziła 

ustawa o wspieraniu rodziny (od stycznia 2015 r. jest to zadanie gminy o charakterze 

obligatoryjnym).  

Współpraca asystenta i rodziny opiera się na wspólnym opracowaniu i realizacji planu 

pracy. W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny plan pracy obejmuje udzielanie przez 

asystenta wsparcia w obszarach: w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; pomocy w rozwiązywaniu problemów 

socjalnych; pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; pomocy w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych z dziećmi; motywowaniu członków rodzin do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych i pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej; udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych; prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców  

i dzieci. 

Celem głównym pracy asystenta jest udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Praca asystenta opiera się na bezpośrednim kontakcie  

z rodzinami w ich miejscu zamieszkania. W związku z powyższym, częste wyjazdy asystenta 

rodziny w teren są niezbędne dla prawidłowej realizacji przez niego zadań.  

  Do zadań asystenta rodziny należy również: 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

 sporządzanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 

 monitorowanie sytuacji rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach 

na rzecz dziecka i rodziny, 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,  

 podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa 

dziecka i rodziny. 

 

Asystent rodziny jest zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy, co pozwala na pracę 

z rodziną w różnych porach, także poza godzinami pracy Ośrodka. Działania, które są 
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podejmowane na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w rodzinie są liczne i wielokierunkowe.  

 

Tabela 6. Ilość rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z gminy Puchaczów 

Rok 2017 2018 2019 

Ilość rodzin objętych 
wsparciem asystenta 

rodziny 

15 17 13 

   Źródło: opracowanie własne OPS. 

 

W 2017 roku asystenturą rodziny objęto 15 rodzin. W roku 2018 ze wsparcia asystenta  

łącznie korzystało 17 rodzin. Natomiast w 2019 roku asystenturą objęto łącznie 13 rodzin.  

Liczba rodzin z którymi współpracuje asystent rodziny zmienia się. Asystent kończy 

współpracę z rodzinami, w których zrealizowano zamierzone cele, lub też z innych powodów, np. 

ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodziny.  

Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez 

nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz kształtowanie umiejętności członków rodziny                    

w zakresie znajdowania rozwiązań trudności życiowych.  

W marcu 2020 roku przed asystentem rodziny stanęło nowe wyzwanie polegające na 

przeciwdziałaniu zakażeniu się rodzin nowym koronawirusem SARS-COV-2 i wsparcie ich  

w przypadku zachorowania na wywołaną przez niego chorobę o nazwie COVID-19.  

Również w sytuacji pandemii należy pamiętać, że asystent rodziny to osoba towarzysząca 

komuś, współobecna, pomagająca, będącą w pogotowiu. Asystentura to bowiem kompleksowe 

działanie polegające na towarzyszeniu z zachowaniem profesjonalnych relacji.  

Praca metodą asystowania ma za zadanie dać wsparcie nie tylko informacyjne, 

instrumentalne, ale również oparcie osobowe w trudnych sytuacjach. Ma nieść przekonanie, że  

w kryzysie - w jakim znalazła się osoba - nie pozostaje sama, ale jest ktoś, kto pomoże poszukać 

zasobów niezbędnych do pokonania trudności, zaproponuje nowe sposoby reagowania na 

codzienne sytuacje. 

Asystent rodziny realizuje wspieranie i pracę socjalno-wychowawczą z elementami terapii. 

Głównym jego zadaniem jest pedagogizacja, wsparcie, nie tylko informacyjne, instrumentalne, ale 

również emocjonalne. Jednocześnie asystent rodziny jest koordynatorem działań wielu innych 

służb społecznych, działających na rzecz danej rodziny - zajmuje się administrowaniem usług na 

rzecz przypadku, którym jest rodzina. 

 W przypadku kryzysu spowodowanego pandemią, działań zaradczych może być więcej.                  

W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci będzie też więcej monitorowania. Działania 
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asystenta rodziny z zakresu pracy socjalno-wychowawczej w sytuacji kryzysu wywołanego 

epidemią są następujące: 

 w miarę możliwości kontakt osobisty, z zachowaniem aktualnie obowiązujących 

zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, 

 kontakt telefoniczny lub przez komunikatory społecznościowe, wideo rozmowy,  

 pedagogizacja rodziców, dotycząca prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, 

 wsparcie emocjonalne i działania zaradcze: wysłuchanie, pozwolenie na wyrażenie 

emocji, prowadzenie rozmów wyjaśniających, m.in. wspieranie członków rodziny  

w wyrażeniu wzajemnych oczekiwań, wspieranie członków rodziny w poszukiwaniu 

rozwiązań na zasadach kompromisu, informowanie o konsekwencjach prawnych wobec 

osoby stosującej przemoc, poradnictwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego i realizacji spraw na rzecz domu i rodziny, itp. 

Działania asystenta rodziny ukierunkowane są przede wszystkim na utrzymaniu dzieci  

w ich naturalnym środowisku.  

W ramach swoich obowiązków asystent rodziny bierze udział w zespołach do spraw oceny 

sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Są to zespoły powoływane przez Powiatowe 

Centra Pomocy Rodzinie, które monitorują i analizują sytuację rodzin pod kątem możliwości 

powrotu dzieci do naturalnego środowiska.  

Asystent w swoich działaniach na rzecz rodzin współpracuje z pracownikami socjalnymi, 

kuratorami zawodowymi i społecznymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, 

instytucjami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Prowadzi działania pośrednie, polegające na 

łączności z innymi pracownikami służb społecznych, czyli doraźnych kontaktach służących 

wymianie informacji w sprawach dotyczących rodziny lub wsparcia.  

 

Tabela 7. Ilość wniosków skierowanych do Sądu w sprawach dotyczących dzieci  

Rok 2017 2018 2019 

Ilość wniosków 
skierowanych do sądu 

dotyczących dzieci 
4 4 4 

Źródło: opracowanie własne OPS.  

 

W latach 2017-2019 pracownicy Ośrodka sporządzili i przekazali do Sądu po 4 wnioski  

dotyczące wglądu w sytuację rodziny, nadzór kuratora, zabezpieczenia potrzeb dzieci, itp.  

 

Na terenie gminy Puchaczów funkcjonują świetlice opiekuńczo-wychowawcze  
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prowadzone przez Stowarzyszenie Nasza Świetlica - „Pomocna Dłoń”. Znajdują się  

w miejscowościach: Albertów, Ciechanki, Ostrówek, Zawadów, Nadrybie. Mają na celu wspieranie 

rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania 

właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką 

oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.  

 

Rodzina dysfunkcyjna jest to rodzina, która nie spełnia swych zadań względem dzieci. 

Rodziny te pozostają w opozycji do właściwości rodziny zdrowej. W takiej rodzinie na pierwszym 

miejscu zaspakajane są potrzeby rodziców, a nie dzieci. Zaburzona jest również więź emocjonalna 

między członkami rodziny, są osoby ważniejsze, którym pozostali członkowie rodziny muszą się 

podporządkować. Atmosfera w rodzinie jest pełna napięcia, zasady są narzucane. Nie można 

wyrażać swoich uczuć, myśli, pragnień. Każda rodzina dysfunkcyjna naraża dziecko na szereg 

negatywnych emocji. Wobec dzieci stosowane są surowe kary, nieadekwatne do stopnia 

przewinienia. O rodzinie dysfunkcyjnej mówimy w sytuacji, w której: 

 jedno bądź oboje rodziców uzależniło się od alkoholu, 

 jedno bądź oboje rodziców stosuje przemoc emocjonalną (szantaż, zastraszanie itp.) 

wobec członków rodziny,  

 jedno bądź oboje rodziców bije, maltretuje fizycznie kogokolwiek z członków rodziny 

(przemoc fizyczna), 

 występuje przewlekła choroba, a osoba chora wini za swój stan zdrowia pozostałych 

członków rodziny i stawia siebie w centrum uwagi.  

 

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 
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- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej albo 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

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. 

 

Tabela 8. Liczba dzieci z terenu gminy Puchaczów przebywających w pieczy zastępczej w latach 

2017-2019 

Rok 
Liczba dzieci przebywających 
w rodzinnej pieczy zastępczej 

Liczba dzieci przebywających  
w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

2017 2 - 

2018 2 1 

2019 2 1 

Źródło: opracowanie własne OPS w Puchaczowie.  

 

W 2017 r. wydatki gminy Puchaczów były związane ze współfinansowaniem kosztów 

pobytu 2. dzieci w rodzinach zastępczych – 8 627,97 zł (50% wydatków na opiekę i wychowanie). 

W 2018 r. gmina Puchaczów podobnie jak w roku poprzednim współfinansowała pobyt 2. 

dzieci w rodzinach zastępczych – (50% wydatków na opiekę i wychowanie) w wys. 7 180 zł.  

W 2018 roku gmina Puchaczów ponosiła koszty związane z pobytem dziecka                                

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Mimo kierowanego do rodziny wsparcia, w styczniu 2018 r.  

1 dziecko zostało umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. Następnie 

dziecko decyzją Sądu zostało umieszczone w specjalistycznej placówce opiekuńczo-

wychowawczej. W związku z tym gmina od stycznia 2018 r. ponosi koszty związane z pobytem 

małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej (10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka 

- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej). W 2018 r. gmina Puchaczów 

wydatkowała kwotę 4 541,70 zł.  
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Tabela 9. Wydatki gminy Puchaczów na dzieci przebywające w pieczy zastępczej w latach 2017-

2019 

 

Rok 

Kwota wydatków - 

dzieci przebywające  
w rodzinnej pieczy zastępczej 

Kwota wydatków - 

dzieci przebywające w 
instytucjonalnej pieczy zastępczej 

2017 8 627,97 zł 0 

2018 7 180 zł 4 541,70 zł 

2019 4 707,31 zł 22 783,67 zł 

2020 8 156,30 zł 40 903,40 zł 
Źródło: opracowanie własne OPS w Puchaczowie.  

  

W 2019 r. wydatki gminy Puchaczów były związane ze współfinansowaniem kosztów 

pobytu 2. dzieci w rodzinach zastępczych. Łącznie gmina Puchaczów wydatkowała kwotę                  

4 707,31 zł. Gmina pokrywała: 

 50% wydatków na opiekę i wychowanie jednego dziecka w rodzinie zastępczej, 

wydatkowano kwotę 4 239 zł, oraz 

 10% wydatków na opiekę i wychowanie drugiego dziecka w rodzinie zastępczej, 

wydatkowano kwotę 468,31 zł.  

W 2019 r. Gmina Puchaczów wydatkowała kwotę 22 783,67 zł na pobyt dziecka                   

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dziecko od 26.01.2018 r. przebywa w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. Należy dodać, iż koszty jakie pokrywa gmina za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

wzrosły w 2020 r. Od 26.02.2020 r. gmina pokrywa kwotę 50% wydatków na opiekę  

i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.  

W 2020 roku gmina Puchaczów wydatkowała kwotę 40 903,40 zł na pobyt dziecka  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz kwotę 8 156,30 zł na pobyt dzieci w rodzinnym systemie 

pieczy zastępczej.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie realizuje program, który jest adresowany do 

rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny  - polegający na przyznaniu korzystniejszego od 

ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.  

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). 
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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. 

 

Tabela 10. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny z terenu gminy Puchaczów w latach 2017-2019 

Rok Liczba wydanych KDR Liczba rodzin 

2017 51 10 

2018 69 16 

2019 187 73 

Źródło: opracowanie własne OPS w Puchaczowie.  

 

W roku 2017 wydano 51 Kart dla 10. rodzin. W roku 2018 wydano 69 Kart dla 16. rodzin.  

Natomiast w roku 2019 wydano 187 Kart dla 73. rodzin (znaczny wzrost w stosunku do lat 

poprzednich z uwagi na zmianę przepisów). Łącznie, od chwili wejścia w życie programu,  

w gminie Puchaczów wydano 670 KDR dla 167 rodzin.  

 

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 Pomocy Społecznej 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 dotyczącą możliwości prowadzenia postępowania karnego, 

 rodzinnego, itp., co może skutkować osiągnięciem pożądanego zachowania przez osoby 
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zakłócające spokój, porządek publiczny, oddziałujących na rozkład pożycia rodzinnego, czy 

demoralizację dzieci.   

Gmina Puchaczów w 2019 r. realizowała Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Rodzinie na lata 2016-2020. Cel główny Programu to zwiększenie 

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w gminie 

Puchaczów. Ustawowym zadaniem gminy, zawartym w Programie jest funkcjonowanie gminnego 

zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Puchaczowie realizuje swoje zadania na podstawie 

Uchwały Nr XVIII/113/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18.04.2012 r. w sprawie: trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. Kadencja Zespołu trwa 5 lat. Wójt Gminy Puchaczów 

Zarządzeniem Nr 32/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny na 

kolejną kadencję. Zespół składa się z przedstawicieli instytucji i podmiotów działających na rzecz 

dziecka i rodziny. Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej  

i organizacyjnej GZI. 

 

Tabela 11. Liczba sporządzonych formularzy NK oraz zakończonych procedur, z podaniem 
przyczyny zakończenia 

 

Rok 

Liczba 

sporządzonych 
formularzy NK 

cz. A (wszczęcie 
procedury) 

Liczba 

zakończonych 
procedur NK 

Zakończenie 
procedury  

z powodu ustania 

przemocy  

w rodzinie 

Zakończenie 
procedury  

z powodu 

rozstrzygnięcia  
o braku zasadności 

podejmowania działań 

2017 18 12 4 8 

2018 18 10 5 5 

2019 14 17 5 12 

Źródło: opracowanie własne GZI. 

 

W 2017 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie wpłynęło 18 

formularzy NK cz. A. Natomiast Zespół objął procedurą NK 16 rodzin (w 2. rodzinach sporządzono 

po 2 szt. formularzy NK). Niebieskie Karty zostały sporządzone przez przedstawicieli 

następujących instytucji: Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej - 17, Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Puchaczowie – 1. 

W 2018 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie wpłynęło 18 

formularzy NK cz. A. Zespół objął procedurą NK 14 rodzin (w kilku rodzinach NK się powtarzały). 
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Niebieskie Karty zostały sporządzone przez przedstawicieli  następujących instytucji:  

 Policja - 13, w tym Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej – 12, Komisariat Policji  

w Bełżycach – 1; 

 Oświata - 2, w tym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu – 1, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Ostrówku – 1; 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie – 3. 

Łącznie w roku 2018 Zespół prowadził 24 procedury NK. 

W 2019 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Puchaczowie wpłynęło 14 

formularzy NK cz. A. Zespół objął procedurą 13 rodzin (1 NK u tej samej rodziny). Niebieskie 

Karty zostały sporządzone przez przedstawicieli  następujących instytucji:  

 KPP w Łęcznej - 13; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – 1. 

 

V. Analiza SWOT Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

 

Opracowana diagnoza, a także potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez osoby działające  

w obszarze wsparcia rodziny umożliwiły sporządzenie analizy SWOT (ang. Strengths – mocne 

strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – zagrożenia), która określa 

mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia systemu wsparcia rodziny w gminie Puchaczów. 

 

Mocne strony Słabe strony 

 dobre rozeznanie środowiska lokalnego 
przez pracowników służb pomocy 
społecznej, pedagogów szkolnych,  

 opracowana Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych, 

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

 funkcjonowanie Dziennego Domu 

„Senior+” w Bogdance, 

 powołanie żłobka samorządowego 
„Bajkolandia” w Wesołówce w ramach 
programu „Maluch+”, 

 funkcjonowanie Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

 wyuczona bezradność i roszczeniowość 
u części rodzin korzystających z pomocy 
społecznej, 

 uzależnienie od pomocy instytucjonalnej   
(głównie finansowej) i brak współpracy ze 
strony rodzin w zakresie rozwiązywania 
własnych problemów, 

 przerzucanie odpowiedzialności za 
wychowanie dziecka na instytucje, 

 ograniczony dostęp do specjalistycznej 
opieki zdrowotnej, 

 brak bezpośredniego dostępu do 
poradnictwa specjalistycznego (psychiatra, 

psycholog, prawnik) – konieczność dojazdu 
do Łęcznej i Lublina, 

 istnienie szarej sfery zatrudnienia, 

 brak pozytywnych wzorców osobowych 
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Przemocy w Rodzinie, 

 działalność profilaktyczna i edukacyjna  

Gminnej Komisji Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
 funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego, 

 rozwinięta infrastruktura i wysoki poziom 

funkcjonowania placówek oświatowych na 
terenie gminy, 

 liczne oddziaływania profilaktyczne 
prowadzone w placówkach oświatowych 
zlokalizowanych na terenie gminy, 

 dobrze rozwinięta baza rekreacyjno-

sportowa służąca rodzinie (boiska Orlik, 

siłownie, place zabaw), 
 dostęp do bezpłatnego poradnictwa 

prawnego, 

 realizacja rządowego Programu Karta Dużej 
Rodziny,  

 możliwość korzystania z rządowych 
programów, tj. Rodzina 500+, Dobry Start, 

Posiłek w szkole i w domu, świadczenia 

rodzinne, program „Za życiem”, Maluch+, 
rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
„Mama 4+”, 

 znaczna poprawa dotychczasowych 

warunków mieszkaniowych rodzin 

będących w trudnej sytuacji materialnej 
poprzez udostępnienie przez gminę 
mieszkań socjalnych.  

w rodzinach dysfunkcyjnych, odrzucanie 

autorytetu szkoły/ nauczyciela, 
 mała świadomość i gotowość społeczna w 

zakresie wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej,  
 bierność i niewielkie zaangażowanie 

rodzin,   

 rosnąca niewydolność rodziców w procesie 
wychowawczym,  

 brak kompleksowego podejścia do 
zwalczania przyczyn dysfunkcjonalności 
rodziny, 

 niewystarczająca ilość atrakcyjnych 
propozycji spędzania czasu wolnego dla 
młodzieży zagrożonej demoralizacją,  

 niska aktywność klientów pomocy 
społecznej w zakresie uczestniczenia 

w grupach samopomocowych, grupach 

wsparcia. 

 

 

Szanse Zagrożenia 

 kreowanie pozytywnego wizerunku modelu 

rodziny wielodzietnej, 

 wzmocnienie roli rodziny 

wielopokoleniowej,  

 działania pracowników socjalnych i 
asystenta rodziny, wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo- wychowawczych, 

 wzrost umiejętności korzystania przez 
rodziny z różnych form wsparcia, 

 powołanie do współpracy z rodziną 
dysfunkcyjną rodzin wspierających, 

 wzmocnienie współpracy pomiędzy 
instytucjami wspierającymi rodzinę, 

 rosnące wsparcie finansowe dla rodzin 
o charakterze socjalnym, 

 podnoszenie kompetencji osób pracujących 
z rodzinami, możliwość udziału w 

 wzrost kosztów utrzymania rodzin, 
 wzrost dysfunkcyjnych zachowań wśród 

dzieci i młodzieży, konsumpcjonizm, 
narastająca przemoc, cyberprzemoc, 

 uzależnienie członków rodziny od 
alkoholu, środków odurzających, Internetu, 

 pogarszający się stan zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży (zaburzenia depresyjne, 
emocjonalne, autoagresja, trudności 
w relacjach społecznych), 

 brak ośrodka interwencji kryzysowej 
w Powiecie Łęczyńskim, 

 niestabilność prawa dot. polityki 

społecznej, niespójność, częste zmiany 
i trudności w interpretacji  przepisów, 

 rosnąca liczba zadań do realizacji przez 
samorządy przy braku lub niewielkim 
poziomie dofinansowania zadań, 
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szkoleniach, warsztatach, 

 wzmocnienie roli opiekuńczo-

wychowawczych rodzin,  

 szeroki wachlarz usług realizowanych na 
rzecz rodziny,  

 realizacja programów profilaktycznych 

w szkołach,  
 zmniejszenie liczby rodzin korzystających 

z pomocy społecznej, 
 rozwój zdalnych form wsparcia, 
 promowanie idei wolontariatu, 

 wdrażanie nowego modelu opieki 
psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w 
oparciu o poradnie psychologiczno-

psychoterapeutyczne (NZOZ Poradnia 

Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED 

Poradnia Psychologiczna dla dzieci i 

młodzieży). 
 

 niewystarczające środki finansowe na 
wdrażanie zapisów ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
w szczególności rodzin wspierających, 
programu „Za życiem”, 

 uzależnienie części rodzin od pomocy 

społecznej, 
 wykluczenie społeczne, 
 ujemny przyrost naturalny, 

 nieumiejętne gospodarowanie środkami 
finansowymi i narastająca niewydolność 
opiekuńczo-wychowawcza rodziców, 

 zaniedbania emocjonalne dziecka, brak 

zainteresowania rodziców sposobem 
spędzania czasu wolnego przez dziecko, 

 rosnące zapotrzebowanie na udzielanie 

wsparcia osobom starszym (zjawisko 

starzenia się społeczeństwa) i 
niepełnosprawnym, 

 poczucie braku bezpieczeństwa 

(szczególnie związane z sytuacją epidemii 
koronawirusa); 

 spowolnienie gospodarcze związane 
z epidemią, 

 skutki wywołane koniecznością 
utrzymywania dystansu społecznego, 
izolacją, ograniczenie kontaktów z 
rówieśnikami, poczucie lęku 

i niepewności). 
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VI. Cele programu, zadania, podmioty realizujące  
 

Głównym celem Programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, poprzez 

zintegrowane i spójne działania na rzecz dziecka i rodziny w zakresie wzmocnienia roli  

i funkcji rodziny. 

Cele szczegółowe:  

1. Zapewnienie rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz stabilizacji. 

2. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących poprzez 

podejmowanie działań interdyscyplinarnych. 

3. Wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu rodzin dysfunkcyjnych.  

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników działających na rzecz rodziny.  

 

Zadanie i działania Realizatorzy 

Planowany 

termin 

realizacji 

1. Zapewnienie rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz stabilizacji. 

 zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej 

rodzinom wymagającym wsparcia; 
 uczestnictwo w programach i akcjach, m.in. 

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, 
Szlachetna Paczka,  

 finansowanie dzieciom posiłków w szkołach i w 

przedszkolach w ramach programu „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 realizacja Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020; 

 monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci  

z rodzin zagrożonych kryzysem; 
 aktywizacja zawodowa rodzin z problemem 

bezrobocia, współpraca z PUP w Łęcznej, 
zawarcie porozumienia; 

 udzielanie świadczeń rodzinnych, świadczeń w 
ramach programu „Rodzina 500+”; 

 zapewnienie dzieciom dostępu do żłobka, 
przedszkoli, szkół podstawowych i średnich; 

 pomoc w zaopatrzeniu dzieci w artykuły szkolne 
i podręczniki w ramach Programu „Dobry start”,  

 udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w 
formie stypendiów szkolnych; 

 wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin będących w 

OPS, szkoły, przedszkola, 

Urząd Gminy,  

PUP w Łęcznej,  
placówki służby zdrowia,  

Punkt Konsultacyjny,  

Powiatowe Centrum Pomocy 

w Łęcznej 
 

 

2021-2023 
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trudnej stacji w dostępie do wypoczynku; 
 zapewnienie poradnictwa rodzinnego: 

psychologicznego, pedagogicznego w zakresie 

uzależnień, terapii indywidualnej, terapii 
grupowej, terapii rodzinnej dla rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze; 

 realizacja przez placówki oświatowe programów 
profilaktycznych wspierających wychowanie 

dzieci i młodzieży oraz programów edukacyjno-

wychowawczych przeciwdziałających 
dysfunkcjom społecznym; 

 pomoc dla rodzin w ramach istniejących 
programów: Asystent osoby niepełnosprawnej, 
Opieka wytchnieniowa, Opieka 75+, usługi 
opiekuńcze, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, 

„Senior+”. 

2. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących poprzez 

podejmowanie działań interdyscyplinarnych. 

 systematyczna diagnoza rodzin objętych pomocą 
OPS; 

 zapewnienie wsparcia poprzez usługę 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; 

 w sytuacji umieszczenia dzieci w pieczy 

zastępczej podejmowanie działań zmierzających 
do ich powrotu do rodzin biologicznych; 

 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka  

w rodzinie zagrożonej kryzysem; 

OPS, placówki oświatowe, 

UG, GZI, GKPiRPA, 

świetlice profilaktyczno-

wychowawcze,  

organizacje pozarządowe, 
placówki służby zdrowia, 

policja, sąd rodzinny, kurator  
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 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (np. 

pomoc psychologiczna w szkołach, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, Zespół 
Leczenia Środowiskowego, nieodpłatna pomoc 

prawna); 

 organizowanie grup wsparcia (w razie potrzeb); 

 promowanie Karty Dużej Rodziny, 
informowanie o przysługujących ulgach; 

 organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla 

dzieci z rodzin wymagających wsparcia; 
 współpraca z podmiotami oraz instytucjami 

zajmującymi się rodziną; 
 pomoc rodzinom dotkniętym przemocą, 

uzależnieniami; 
 sporządzanie pism do sądu o wgląd w sytuację 

rodziny. 

3. Wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu rodzin dysfunkcyjnych. 

 prowadzenie monitoringu dzieci w rodzinach 

dotkniętych sytuacją kryzysową; 
 udzielanie informacji o instytucjach 

świadczących pomoc na rzecz rodziny, 

informowanie o możliwościach i perspektywach 
poprawy swojej sytuacji; 

 zabezpieczenie środków finansowych na pobyt 
dzieci w pieczy zastępczej; 

 monitorowanie i ocena sytuacji rodziny  

w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej; 
 podejmowanie współpracy z podmiotami 

działającymi na rzecz powrotu dziecka z pieczy 
zastępczej do rodziny biologicznej; 

 współfinansowanie pobytu dzieci 
umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej; 
 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; 
 promowanie idei wolontariatu; 

 pozyskiwanie do współpracy rodzin 
wspierających.  

 

 

OPS, placówki oświatowe, 
świetlice profilaktyczno-

wychowawcze,  

organizacje pozarządowe, 
placówki służby zdrowia, 

policja 

 

 

2021-2023 



 

31 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

 

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  pracowników działających na rzecz rodziny. 

 udział pracowników socjalnych, asystenta 
rodziny w szkoleniach, konferencjach, 

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

 samokształcenie i doskonalenie; 
 korzystanie z podręczników, czasopism, 

dostępnych materiałów, Internetu; 

 szkolenia pozostałych kadr pracujących z 
dziećmi i rodziną. 

 

OPS, 

szkoły, świetlice 

 

2021-2023 

 

VII. Efekty Programu  

 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów:  

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu 

sytuacji kryzysowych.  

2. Poprawa sytuacji dziecka w rodzinie.  

3. Poprawa w funkcjonowaniu rodzin (lepsze relacje w rodzinie, nabycie umiejętności 

gospodarowania budżetem, utrzymanie czystości w mieszkaniu, zachowanie higieny 

osobistej, większe zainteresowanie ze strony rodziców edukacją dzieci ich stanem zdrowia).  

4. Podniesienie umiejętności rodzicielskich i zdolności wychowawczych rodziców. 

5. Wzrost świadomości w związku z pełnieniem ról rodzicielskich oraz w zakresie planowania 

i funkcjonowania rodziny. 

6. Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej (zwłaszcza pieczy 

instytucjonalnej). 

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.  

11. Ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w szeroko rozumianej pieczy zastępczej. 

12. Zdiagnozowanie potrzeb i problemów mieszkańców gminy, które pozwolą na obranie 

bardziej skutecznych form wsparcia.  
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VIII. Finansowanie Programu 

 

Zakłada się, że program finansowany będzie ze środków: 

 budżetu gminy,  

 budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, 

 innych funduszy, programów i źródeł.  

 

Środki finansowe na realizację programu planowane będą przez poszczególnych 

realizatorów Programu, aby w sposób jak najskuteczniejszy zostało wykonane założone zadanie.  

Program będzie koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie.  

 

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.  

Program będzie koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie.                  

W ramach jego realizacji gromadzone będą informacje, które pozwolą na ocenę postępów, wskażą 

dalsze potrzeby i zrekonstruują działania, które mają dać informację zwrotną, pozwalającą na 

określenie i wprowadzenie dodatkowych zmian w programie. Wskazana jest stała współpraca 

pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w celu zapewnienia najlepszego efektu 

podjętych inicjatyw. Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2021-2023 jest dokumentem 

otwartym i długofalowym. Będzie podlegał ewaluacji i monitoringowi w zależności od 

występujących potrzeb rozpoznawanych i ustalanych przez podmioty zajmujące się problemami 

rodziny.  

Ewaluacja będzie miała charakter wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach 

programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz 

sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację Monitoring pozwoli na analizę  

i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz doskonalenie dotychczas 

ustalonych. 
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X. Podsumowanie 

 

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. 

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. 

Zadania określone w programie będą realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości  

z uwzględnieniem podmiotowości dziecka i rodziny. Będą realizowane przy współpracy instytucji                  

i podejmowaniu skoordynowanych działań na rzecz rodzin z terenu gminy Puchaczów.  


