
UCHWAŁA NR 202/XXVI/2021 
RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kroczyce na lata 2021-2023 

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

Rada Gminy Kroczyce 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kroczyce na lata 2021 – 2023, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Janikowski 
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I. Wprowadzenie  

 
Program Wspierania Rodziny w Gminie Kroczyce na lata 2021 - 2023 jest realizacją 

obowiązku nałożonego na Gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.), która nakazuje 

samorządowi podejmowanie działań wspierających wobec rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Obowiązek opracowania i realizacji 3-

letnich gminnych programów wspierania rodziny wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy. Wpisuje się 

on także  w zapisy  art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1876 z późn. zm.),  w myśl którego gmina zobowiązana jest do 

tworzenia programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka  oraz jest spójny z założeniami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Kroczyce. 

Program wspierania rodziny został utworzony ze względu na: 

-   dobro dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich 

harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony 

przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką 

społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, 

-   w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu 

się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być 

osiągnięta  przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi         

 irodzicami. Zadaniem pomocy społecznej jest tworzenie warunków budowania 

zintegrowanego i efektywnego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów 

społecznych. Wyrazem dążenia do poprawy funkcjonowania  rodziny dysfunkcyjnej jest 

Gminny Program Wspierania Rodziny, określający zadania   i sposób ich realizacji.  

 

Program powstał w oparciu o diagnozę problemów rodzin z terenu Gminy Kroczyce, 

przeżywających trudności opiekuńcze i wychowawcze, opracowaną na podstawie danych 

statystycznych pochodzących ze źródeł ewidencji ludności Urzędu Gminy w Kroczycach, 

rejestrów i sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach, danych 

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 
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II. Diagnoza środowiska i problemu. 

Od kilku lat coraz wyraźniej dostrzegamy kryzys w rozwoju moralnym i kulturowym nie tylko 

dzieci i młodzieży, ale także wielu rodziców. Dom rodzinny niewystarczająco wspiera 

członków rodziny emocjonalnie, co powoduje, że osamotnieni ludzie, przytłoczeni 

problemami życia codziennego, szukają wsparcia wśród destruktywnych grup rówieśniczych. 

Do tego dochodzi niski poziom kulturowy, nieumiejętność wykorzystania czasu wolnego, 

brak zainteresowań. Pojawiają się w związku z tym zaburzenia relacji rodzinnych, 

zachowania na granicy patologii, zagrażające zdrowemu stylowi życia i prowadzące do 

groźnych uzależnień. Rodzice koncentrują się na własnych problemach, co niekiedy skutkuje 

zaniedbywaniem dzieci, stosowaniem przemocy w rodzinie, aż po ingerencję instytucji 

zewnętrznych w rodzinę i umieszczeniem dzieci w zastępczych formach opieki.  W 

przypadkach utrzymywania się takich sytuacji przez dłuższy czas dochodzi do wykluczenia 

osób i rodzin   z życia zawodowego i społecznego, a problemy z każdym dniem narastają. 

Należy więc podjąć wszelkie możliwe działania, na najwcześniejszym poziomie pojawiania 

się tego typu problemów, aby wspierać rodziny w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, które 

generują zaburzenia życia rodzinnego i relacji między członkami rodzin. Natomiast w 

przypadkach, gdy rodzina nie podołała problemom codziennego życia i jej funkcjonowanie w 

obecnym stanie stało się niemożliwe, należy podjąć interwencję polegającą na zapewnieniu 

bezpieczeństwa dla wszystkich jej członków, a ponadto podjąć pracę, na rzecz przywrócenia 

zdolności rodziny do prawidłowego funkcjonowania.Dominującym problemem  z jakim 

borykają  się mieszkańcy Gminy Kroczyce jest bezrobocie i niepełnosprawność, co 

negatywnie wpływa  na rodzinę i jej rozwój. Kolejnym problemem  jest nasilenie 

się  uzależnień, a zwłaszcza  uzależnienie od alkoholu,  któremu często towarzyszy przemoc 

w rodzinie. Poważny problem stanowią  także problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

konflikty  pokoleniowe między  dziećmi a rodzicami,  co  powoduje  trudności  w wypełnianiu 

funkcji  opiekuńczo- wychowawczych. Na terenie Gminy jest kilka rodzin, które wymagają w 

chwili obecnej pomocy w przezwyciężaniu i niwelowaniu już istniejących deficytów, 

zaniedbań, jak również przeciwdziałania pogłębianiu się demoralizacji życia całej rodziny 

i poszczególnych jej członków, co w rezultacie ma doprowadzić do utrzymania dziecka 

w jego rodzinie naturalnej bądź umożliwić powrót dziecka z zastępczych form opieki do 

rodziny naturalnej. Wiele rodzin w Gminie Kroczyce korzysta ze wsparcia systemu pomocy 

społecznej, są to rodziny z dziećmi, wykazujące często przejawy bezradności w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych, bądź wymagające wsparcia w procesie wychowywania dzieci, 

czy też pomocy finansowej na zaspokojenie  bieżących potrzeb. 

 

Dane o sytuacji demograficznej i społecznej w Gminie przedstawiają się następująco: 
 
Tabela nr 1 
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Liczna ludności w tym: kobiet  mężczyzn 

6 283 3 121 3 162 
 
Źródło danych: Statystyka mieszkańców w Urzędzie Gminy Kroczyce, stan 31.XII.2020r. 
 
 
Tabela nr 2 
 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 1 104 

Ludność w wieku produkcyjnym 3 871 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 1 308 
 
Źródło danych: Statystyka mieszkańców w Urzędzie Gminy Kroczyce, stan na 31.XII.2020r. 
 
 
 
 
Tabela nr 3 
 
Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w stosunku do ludności 
ogółem. 
 
 

2017r. 2018r. 2019r. 

5,7% 6,3% 4,6% 
Źródło danych: wybrane dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Katowicach, stan 31.XII.2020r. 
 

 

 Na podstawie danych pochodzących z meldunku przekazywanego do Ministerstwa Rodziny,  

Pracy i Polityki Społecznej, stan na 31 grudzień 2020r., ustalono, że z różnych form pomocy 

społecznej w 2020r. skorzystało 72 rodzin (123 osób w rodzinach), w tym pomocą objęto 24 

dzieci. 

Powody przyznania pomocy w roku 2020 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 4 

Powody trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 23 24 

Bezdomność - - 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa, w tym: 

7 39 

wielodzietność 7 39 

Bezrobocie 29 39 

Niepełnosprawność 36 51 

Długotrwała lub ciężka choroba 14 22 
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Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych w 

tym: 

 

1 

 

4 

rodziny  niepełne 1 4 

rodziny wielodzietne 0 0 

Alkoholizm 2 2 

Zdarzenie losowe - - 

Sytuacja kryzysowa - - 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

3 3 

Sieroctwo - - 

Przemoc w rodzinie - - 

 

Dane pochodzą z meldunku przekazanego do Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej za 

okres od I-XII/2020r. 

 

Liczba rodzin i osób objętych pomocą w 2020r. wynosiła: 

Tabela nr 5 

wyszczególnienie liczba  rodzin liczba osób w rodzinach 

świadczenia pieniężne 66 107 

świadczenia niepieniężne 15 57 

 

Dane pochodzą z meldunku przekazanego do Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej za 

okres od I-XII/2020r. 

 

 

III. Adresaci programu. 

 

Odbiorcami programu są rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Kroczyce rodziny 

przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, przejawiające problemy 

opiekuńczo-wychowawcze, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz takie, 

które chcą współpracować na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi. 

 

 

IV. Realizatorzy programu. 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
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wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, 

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 

rządowej. Obowiązek, o którym mowa, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy 

administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami 

społecznymi.Na podstawie art. 176 powołanej ustawy do zadań własnych gminy należy: 

 1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

 2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

 3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz praca z rodziną  przeżywającą  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez:  

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodzin 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: 

- podnoszenia kwalifikacji  przez  asystentów  rodziny,  

-kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust.2, 

ponoszonych przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo –finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 183 ust.3, 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego 

na terenie Gminy. 

Natomiast, zgodnie z art.177 ustawy, do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Gminę należy wykonywanie zadań wynikających rządowych programów 

z zakresu wspierania rodziny oraz rządowego programu, który może przyjąć Rada Ministrów. 

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

zapewniane jest wsparcie asystenta. Asystent rodziny prowadzi pracę  z rodziną w miejscu 

jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.        

Podział kompetencji, w tym działań i zadań pomiędzy samorządami, przedstawia się 
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następująco: 

GMINA  POWIAT SAMORZĄD WOJEWÓDZKI 

Profilaktyka – 
wspieranie rodziny 

• Asystent rodziny 

• Placówki wsparcia 

dziennego, 

• Rodziny 
wspierające, 

• Inne podmioty lub 

instytucje działające 
na 

rzecz dziecka i 
rodziny 

• Piecza zastępcza rodzinna 
i instytucjonalna 

•Usamodzielnienie 
pełnoletnich wychowankówpieczy 
zastępczej 

• Adopcja 

• Rodziny zastępcze                   i 
rodzinne domy dziecka, 

• Placówki opiekuńczo –
wychowawcze 

• Usamodzielnienie 

• Organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej 

(Koordynator) 

• Rodziny pomocowe 

• Ośrodek adopcyjny 

• Regionalna placówka opiekuńczo 
terapeutyczna 

• Interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

 

 

Koordynatorem  programu na terenie Gminy Kroczyce jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kroczycach w partnerstwie z : 

-     placówkami oświatowymi z terenu Gminy Kroczyce, w tym w szczególności                           

z pedagogami  szkolnymi , 

-     Urzędem Gminy Kroczyce,  

-     Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kroczycach, 

-      Policją, 

-      Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu, 

-      Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym, 

-      Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, 

-      Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zawierciu, 

-      Zakładami Opieki Zdrowotnej w Kroczycach, 

-      Kuratorami Sądowymi, 

-      Organizacjami pozarządowymi działające na terenie gminy Kroczyce. 

 

 

 

V. Analiza SWOT 

Analiza strategiczna Gminnego Programu Wspierania Rodziny opracowana na lata 2021-

2023 ujawnia mocne i słabe strony założenia, a także szanse i zagrożenia. Analiza SWOT 

pozwala na ocenę jaki typ działań jest najbardziej użyteczny w osiągnięciu założonych 
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celów.  

Technika ta polega na posegregowaniu posiadanych informacji na cztery grupy: 

Mocne strony 

 Opracowana Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 Działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych 

 Działalność profilaktyczna Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 Wspieranie rodzin przez asystenta 

rodziny 

 Dobre reprezentowanie środowiska 

lokalnego przez pracowników pomocy 

społecznej, policji, pracowników oświaty 

 Wsparcie stypendialne dla dzieci i 

młodzieży 

Słabe strony 

 Utrudniony dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego (psychiatra, psycholog, 

mediator) 

 Brak rodzin wspierających 

 Wyuczona bezradność i roszczeniowość, 

uzależnienie od pomocy instytucjonalnej 

(głównie finansowej) 

 Brak pozytywnych wzorców osobowych 

w rodzinach dysfunkcyjnych 

 Bierna postawa ze strony rodzin w 

zakresie rozwiązywania problemów 

Szanse 

 Kształtowanie ogólnopolskiej polityki 

prorodzinnej 

 Współpraca rodzin dysfunkcyjnych z 

asystentem rodziny 

 Wzmocnienie współpracy pomiędzy 

instytucjami wspierającymi rodzinę 

 Rosnące wsparcie finansowe dla rodzin 

o charakterze socjalnym 

 

Zagrożenia 

 Stereotypowe postrzeganie instytucji 

pomocowych 

 Wzrost patologicznych zachowań wśród 

dzieci i młodzieży, konsumpcjonizm, 

narastająca przemoc 

 Rozpad związków (rozwody, separacje, 

wyjazdy zagraniczne) 

 Zanik więzi i tradycji rodzinnych – „pęd 

życia” 

 Uzależnienie członków rodziny od 

alkoholu, środków odurzających, 

Internetu 

 Niestabilność prawa dotyczącego polityki 

społecznej, niespójność, częste zmiany i 

trudności w interpretacji przepisów 

 

VI. Cel główny. 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych w procesie przywracania im zdolności prawidłowego funkcjonowania. 
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VII. Cele szczegółowe  i sposoby ich realizacji. 

1.Polepszenie sytuacji rodzinnej dziecka i poprawa funkcjonowania rodziny w sferze 

socjalno-bytowej. 

2. Diagnozowanie i analiza przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez realizację pracy socjalnej. 

3. Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemów związanych z nieprawidłowym 

funkcjonowaniem poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny. 

4. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny poprzez zapewnienie jej 

specjalistycznego poradnictwa i wsparcia. 

5. Dążenie do reintegracji rodziny- poprzez poprawę sytuacji rodzinnej umożliwiającej powrót 

dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa w życiu danego środowiska 

społecznego. 

 

 

Cele szczegółowe  Działania 

1. Polepszenie sytuacji rodzinnej 

dziecka            i poprawa 

funkcjonowania rodziny w sferze 

socjalno-bytowej 

 

- wsparcie finansowe, rzeczowe, pokrycie 

kosztów posiłków dla dzieci w placówkach 

szkolnych. 

- udzielanie informacji o przysługujących 

świadczeniach i dostępnych formach pomocy 

oraz kwalifikowanie do tych świadczeń, 

2. Diagnozowanie i analiza przyczyn 

kryzysów rodzinnych poprzez 

pracę socjalną  

 

- realizowanie przez pracownika socjalnego 

szeroko rozumianej pracy socjalnej,  

-systematyczna praca asystenta z rodzinami         

z problemem bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych polegająca m.in. 

na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról 

rodzicielskich, wydolności opiekuńczo-

wychowawczej, zaniedbań względem dzieci, 

sporządzaniu planów pracy  z rodziną oraz 

ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, 

- współpraca pracownika socjalnego                   

z asystentem w celu zapewnienia 

konstruktywnej pomocy, 

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które 

powodują zapotrzebowanie na świadczenia            

z pomocy społecznej, 
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3. Pomoc rodzinom w 

przezwyciężaniu 

problemów związanych  z 

nieprawidłowym funkcjonowaniem 

poprzez wzmacnianie roli   i funkcji 

rodziny. 

 

-  doskonalenie form współpracy                           

z instytucjami, organizacjami w celu lepszego 

rozeznania potrzeb i organizowania pomocy 

rodzinie,  

-   promowanie korzystania ze środowiskowych 

form wsparcia rodziny, 

- zapewnienie rodzinom przeżywającym 

trudności dostępu do konsultacji                               

i specjalistycznego poradnictwa, 

- współpraca i współdziałanie z innymi 

specjalistami w celu przeciwdziałania                        

i ograniczania patologii i skutków negatywnych 

zjawisk społecznych,  

- umożliwienie rodzinom przeżywającym 

trudności korzystania z pomocy rodzin 

wspierających, które przy wsparciu asystenta 

rodziny pomagają w opiece i wychowywaniu 

dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról 

społecznych, 

- motywowanie do korzystania z poradnictwa 

specjalistycznego. 

 

 

4. Rozwijanie umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych 

rodziny poprzez zapewnienie jej 

specjalistycznego poradnictwa i 

wsparcia 

 

 

- umożliwienie rodzinom korzystania   z pomocy 

asystenta rodziny, którego zadaniem jest 

organizowanie pracy z rodziną w miejscu 

zamieszkania bądź  w miejscu wskazanym 

przez rodzinę. Do zadań asystenta rodziny 

należy w szczególności:  

1) opracowanie i realizacja planu pracy                           

z rodziną we współpracy z członkami rodziny           

i   w konsultacji    z pracownikiem socjalnym,  

2) opracowanie, we współpracy z członkami 

rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną,  który jest 

skoordynowany z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej, 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich 

sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 
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umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego,         

 4) udzielanie pomocy rodzinom 

w rozwiązywaniu problemów socjalnych 

 5) udzielanie pomocy rodzinom                             

w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

 6) udzielanie pomocy rodzinom                              

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                                

z   dziećmi, 

7)  wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

8) motywowanie członków rodzin do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, 

podejmowaniu i utrzymywaniu pracy                                             

zarobkowej, 

10) motywowanie do udziału w zajęciach 

grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców 

rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 

11) udzielanie wsparcia dzieciom,                           

w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych, 

12) podejmowanie działań interwencyjnych          

i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji 

wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy 

z rodziną, 

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji 

rodziny, nie rzadziej niż co pół roku                             

i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka 

pomocy społecznej, 

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po 

zakończeniu pracy z rodziną, 

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii              

o rodzinie i jej członkach, 

18) współpraca z jednostkami administracji 

rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
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podmiotami i osobami specjalizującymi 

się               w działaniach na rzecz dziecka i 

rodziny, 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym 

lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a 

ustawy z dnia  29 lipca 2005r.                                 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub 

innymi podmiotami, których pomoc przy 

wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.     

5. Dążenie do reintegracji rodziny 

poprzez poprawę sytuacji 

rodzinnej umożliwiającej powrót 

dziecka do rodziny naturalnej i do 

aktywnego uczestnictwa w życiu 

danego środowiska społecznego 

 

- pomoc rodzinie, z której dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej                            

w odbudowywaniu odpowiedniego środowiska 

wychowawczego z poprawnymi relacjami                 

i rolami, pozwalającymi na powrót dzieci do 

rodziny naturalnej, przywracanie prawidłowego 

funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie 

asystenta rodziny, 

-współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, 

organizacjami pozarządowymi działającymi na 

rzecz dziecka i rodziny, podejmowanie działań 

na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, 

 

 

 

 

VIII.  Wskaźniki ewaluacji programu. 

 

Wskaźnikami osiągnięcia zamierzonych celów szczegółowych będzie analiza następujących 

danych: 

• Ilość rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych objętych wsparciem asystenta rodziny, 

• Ilość dzieci powracających z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej, 

• Ilość osób uczestniczących w projektach realizowanych na rzecz dziecka i rodziny, 

• Ilość osób uczestniczących w spotkaniach i warsztatach organizowanych dla rodziców, 

• Ilość rodzin, które osiągnęły poprawę w funkcjonowaniu, w tym ilość rodzin które 

zakończyły pozytywnie współpracę z asystentem. 
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IX.  Zakładane rezultaty projektu. 

 

-  wzrost umiejętności opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach, 

-  poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny, 

-  zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, 

- wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny                   

i poprawnych relacji rodzinnych, 

- umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej 

poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji, rozwój efektywnej współpracy pomiędzy 

instytucjami i organizacjami realizującymi program wpierania rodziny. 

 

 

X.  Sposób kontroli i realizacji programu.    

 

W terminie do dnia 31 marca każdego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kroczycach przedstawi RadzieGminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny oraz przedstawi potrzeby związane z realizacją zadań. 

 

 

XI.  Źródła finansowania. 

 

• Budżet Gminy Kroczyce 

• Dotacje programowe w ramach udziału w konkursach ofert 

• Zgodnie z art. 197 ust.1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje 

celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań 

wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej 

• Fundusze Unii Europejskiej 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 

raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

• 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

• 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka            

w pieczy zastępczej, 

• 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 
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pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.  

 

XII.  Zakończenie. 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości 

życia rodzin i dzieci. Wskazane zadania do realizacji celów zawierają przede wszystkim 

działania profilaktyczne i wspierające. Dzięki uzyskanemu przez rodzinę wsparciu zmieniają 

się relacje panujące w rodzinie, eliminowane są błędy wychowawcze, następuje poprawa 

funkcjonowania rodziny w środowisku społecznym. Wieloaspektowa praca z rodziną 

naturalną, ochrona odpowiedniego poziomu życia rodziny oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia pozwoli na ograniczenie umieszczania dzieci w różnych formach pieczy 

zastępczej.Powyższy program to dokument otwarty i elastyczny tzn. może podlegać 

okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą się 

rzeczywistością społeczno – ekonomiczną, rozeznanymi potrzebami gminy oraz wymogami 

prawa. Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu najbliższych lat, a jego efekty 

zależeć będą od ścisłej współpracy podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, 

które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. 
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