
UCHWAŁA NR  XXXII/182/2018

RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia  22 marca 2018  

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

Na podstawie art.176 pkt.1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2017 r. poz.697, 1292 i 
2217 , z 2018 r. poz. 107 ,Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/182/2018 
Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22.03.2018 

GOPS Polska Cerekiew 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA
RODZINY NA LATA 2018-2020



I.WSTĘP 

Obowiązek  opracowania  i realizacji 3 letniego gminnego programu wspierania  rodziny 
nakłada art. 176 pkt 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej ( Dz.U. z 2017 r, poz.697 ze zm.) 

Gminny Program wspierania rodziny obejmuje działania mające na celu wspieranie rodzin 
przeżywających trudności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych , przełamanie
sytuacji kryzysowej rodziny i przywrócenie  tym  rodzinom  zdolności  do  prawidłowego 
funkcjonowania . 

Celem programu będzie  także prowadzenie formy wsparcia dla rodziny z trudnościami – 
asystenta rodziny , który swym działaniem wpłynie na poprawę  funkcjonowania rodzin z 
problemami opiekuńczo-wychowawczymi  oraz będzie zapobiegał  sytuacjom  prowadzącym 
do umieszczenia  dzieci w pieczy zastępczej .

Asystent rodziny przydzielany  jest , gdy konieczność taka wyniknie z analizy sytuacji 
rodziny. W przypadku pozyskania informacji o rodzinie, która  przeżywa trudności, kierownik
ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego pracownikowi 
socjalnemu . Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego , który potwierdzi się  
występowanie trudności rodziny , kierownik ośrodka pomocy społecznej zatrudnia asystenta  
rodziny. Asystent  podejmuje pracę z tą rodziną oraz  ustala zakres pomocy.
Do zadań asystenta należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom, której celem jest  poprawa  
sytuacji życiowej. Pomoc w  rozwiązywaniu problemów socjalnych i problemów 
wychowawczych z dziećmi oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i 
utrzymywaniu  pracy zarobkowej. Asystent rodziny może on zostać przydzielony rodzinie 
przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze - na wniosek pracownika socjalnego lub 
na podstawie  decyzji sądu rodzinnego.

II.PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U z 2017r,poz.1697 z późn.zm.)
2.Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017r.,poz.1769 z późn.zm.)
3.Ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz .U z 2015r. 
poz.1390 )
3.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r.,poz.487 z późn.zm.)

III.CELE SZCZEGÓŁOWE

1.Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez:

a) przeprowadzanie wywiadów  środowiskowych  w rodzinach  przeżywającej trudności 
b) prowadzenie pracy socjalnej polegającej głównie  na rozpoznawaniu deficytów w obszarze 
pełnienia ról rodzicielskich, ewentualnych  zaniedbań względem dzieci oraz zdiagnozowaniu 
sytuacji dziecka w  środowisku rodzinnym, szkolnym oraz rówieśniczym .
c) konsultacje ze specjalistami ( psycholog , pedagog ) w celu sprecyzowania czynników 
mających wpływ na dysfunkcjonalność rodziny



2.Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:

a)objęcie programem dożywiania dzieci i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych
b) monitorowanie zagrożeń dot. sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez kontakt i 
współpracę z placówką służby zdrowia na terenie gminy  Polska Cerekiew 
c)zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy o 
pomocy społecznej.
d)pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne

3.Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny ,zapewnienie jej 
specjalistycznego poradnictwa i wsparcia poprzez :

a) umożliwienie rodzinom wymagającym pomocy korzystania z asystenta rodziny, 
którego zadaniem jest organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w 
miejscu wskazanym przez rodzinę
b) pomoc w dostępie rodzinom przeżywającym trudności do konsultacji i 
specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. 

            c) zapewnienie poradnictwa prawnego

4.Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 
rozwiązywania już istniejących poprzez :

a)monitorowanie rodzin dysfunkcyjnych  przez pracowników socjalnych, nauczycieli, 
pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się z rodziną, w 
tym z placówkami służby zdrowia
b) motywowanie członków tych rodzin do podejmowania działań na rzecz ograniczenia 
dysfunkcji  – współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
podjęcie terapii dla ofiar oraz sprawców przemocy domowej – współpraca z Policją, 
Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
c) angażowanie rodzin do udziału w projektach ,szkoleniach rozwijających umiejętność 
planowania swojej przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywujących do  podjęcia 
jakiejkolwiek  pracy
d) angażowanie i motywowanie rodzin oraz pomoc w dostępie do korzystania ze 
specjalistycznego wsparcia dla rodziców w celu podniesienia umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową, 
dostarczenia wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich
e) współpracę z  instytucjami działającymi w środowisku lokalnym ,w szczególności ze 
szkołami, policją, placówkami służby zdrowia oraz Sądami, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu , w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod względem 
zdrowotnym ,materialnym i społecznym.

5.Dążenie do reintegracji rodzin poprzez :

a) pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w  stworzeniu 
odpowiedniego środowiska wychowawczego odbudowaniu   poprawnych  relacji – rodzic –
dziecko mające na celu  powrót dzieci do  środowiska rodzinnego - rodziny biologicznej.

b) wsparcie asystenta  rodziny przyczyni się do  przywrócenia prawidłowego funkcjonowania 
rodzin.



6.Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez:

a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie rodziny i jej roli w 
społeczeństwie.
b) udział w projektach współfinansowanych ze środków UE ,mających na celu poprawę 
jakości życia rodzin.

V.ADRESACI  PROGRAMU

Adresatami  programu będą rodziny wychowujące dzieci i zamieszkałe na terenie Gminy 
Polska Cerekiew. Rodziny  dotknięte przemocą  domową  , problemem uzależnień członków 
rodziny ,zagrożone ubóstwem  oraz przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, oraz rodziny, z  których dzieci umieszczone zostały w pieczy 
zastępczej .

VI.REALIZATORZY PROGRAMU

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej  Cerekwi 
we współpracy z instytucjami opisanymi w poniższej tabeli

Lp. Instytucja Zadania/zakres współpracy

1. Urząd Gminy  Polska Cerekiew Wspieranie lokalnych programów oraz inicjatyw na rzecz
rodziny w zakresie kreowania i upowszechniania 
pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kędzierzynie-Koźlu oraz Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu 
problemów dotyczących rodzin zastępczych oraz rodzin 
zagrożonych kryzysem. Zapewnienie dzieciom pieczy 
zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 
dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym 
opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy 
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskie
Karty. Udzielanie schronienia w sytuacji kryzysowej  
oraz poradnictwa . 

3. Sąd Rejonowy –Wydział Rodzinny i Nieletnich Orzekanie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

4. Kuratorzy sądowi Wykonywanie zadań o charakterze wychowawczo-
resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i 
kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu.
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskie
Karty

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Polskiej  Cerekwi 

Kierowanie osób uzależnionych na leczenie 
opracowywanie i wdrażanie projektów i programów 
profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin i dzieci. 
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskie
Karty



6. Zespół Interdyscyplinarny ds przemocy 
w Polskiej  Cerekwi  

Integrowanie i koordynowanie działań wszystkich 
instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Wspieranie osób i rodzin 
dotkniętych problemem przemocy. Podejmowanie 
czynności w ramach procedury Niebieskie Karty

7. Dzielnicowi  Policji  Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i rodzinom na 
terenie gminy Polska Cerekiew  .Podejmowanie 
czynności w ramach procedury Niebieskie Karty 
.Przeciwdziałanie przestępczości i uzależnieniom wśród 
dzieci i młodzieży.

8. Placówki oświatowe z terenu gminy Polska  
Cerekiew

Realizacja szkolnych programów profilaktycznych, 
edukacyjnych, wychowawczych. Wsparcie pedagogiczne 
dla rodziców i dzieci .Pomoc w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych. Uświadamianie rodzicom 
potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży .Organizowanie 
czasu wolnego dla dzieci (zajęcia terapii pedagogicznej, 
socjoterapeutycznej ,pomoc w odrabianiu 
lekcji).Podejmowanie czynności w ramach procedury 
Niebieskie Karty.

9. Praktyki Lekarskie lekarzy rodzinnych na terenie 
gminy Polska  Cerekiew 

Opieka i profilaktyka zdrowotna. Podejmowanie 
czynności w ramach procedury Niebieskie Karty. 
Monitorowanie środowisk zagrożonych przez 
pielęgniarki środowiskowe.

10. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Kędzierzynie-Koźlu

Umożliwienie rodzinom z dziećmi skorzystania ze 
specjalistycznego wsparcia psychologicznego, 
pedagogicznego i terapeutycznego.

11. Parafie z terenu gminy Polska Cerekiew Wspieranie działań w zakresie  upowszechniania 
pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny

12. Organizacje pozarządowe i inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w 
obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i 
przemocy w rodzinie

Zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie 
aktywności dzieci i młodzieży poprzez propagowanie 
działalności klubowej ,sportowej ,rekreacyjnej oraz 
kulturalnej.

VII.ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki na realizację Programu będą  pochodzić ze środków własnych gminy Polska Cerekiew 
i zaplanowanych w Dziale 852 -Pomoc Społeczna - rozdziale – 85504 – wspieranie rodziny.  

VIII.MONITOROWANIE PROGRAMU

Monitoring Programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich 
skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. Koordynatorem programu będzie  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi .Program ma charakter otwarty co 
oznacza, że powinien ewaluować w zależności od pojawiających się potrzeb.



IX. POSUMOWANIE

Gminny Program Wspierania Rodziny ma na celu dobro dzieci, które potrzebują szczególnej 
ochrony i  pomocy ze strony dorosłych  i środowiska rodzinnego.  
Program zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin 
przeżywających trudności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-  wychowawczych . Wsparcie 
rodziny będzie miało charakter profilaktyczno - ochronny. Pomoc rodzinie będzie 
nakierowana w pierwszej kolejności na wykorzystywanie zasobów własnych rodziny. 
Wsparcie instytucjonalne będzie zapewnione w sytuacji ,gdy rodzina  nie jest w stanie  
samodzielnie rozwiązać problem jaki jej dotyczy. Spodziewanym efektem realizacji Programu
będzie polepszenie sytuacji dziecka w  rodzinie, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, 
ograniczenie patologii społecznej ,zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie
skutecznego systemu wsparcia dla  rodziny.


