
UCHWAŁA NR XXIV/142/2021 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.1)) art.176 pkt 1 i art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.2)), Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, 
co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023  stanowiący załącznik do 
uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 159. 
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1. Wprowadzenie 

 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023 stworzono na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020 poz. 821) i jest kontynuacją  działań 

realizowanych w  Gminnym Programie Wspierania Rodziny w  na lata 2018 -2020 .  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kładzie nacisk na pracę opartą na 

działaniach interdyscyplinarnych we współpracy z różnymi instytucjami funkcjonującymi  

w obszarze pomocy społecznej, służby zdrowia, sądu, policji, organizacji pozarządowych. Mają 

także  zostać wzmocnione działania o charakterze profilaktycznym. Rodziny zagrożone 

kryzysem mają być stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych i  

pracowników medycznych oraz  objęte będą asystą rodzinną. Zadania powinny zakładać 

działania zorientowane na zabezpieczenie potrzeb, tworzenie pozytywnego środowiska 

wychowawczego, poprawę jakości życia dzieci i rodzin, jak również podejmowania interwencji i 

objęcie opieką w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. Jeżeli jakiś problem nie może być 

rozwiązany samodzielnie przez jednostkę lub grupę, wówczas staje się on przedmiotem 

zainteresowania władzy publicznej a w konsekwencji przedmiotem zadania publicznego. 

Wypracowany program jest propozycją zintegrowanych i planowanych kierunków działań  

w odniesieniu do mieszkańców Gminy Polska Cerekiew. 

 

2. Pojęcie rodziny .  

 

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia wobec swoich członków istotne 

funkcje oraz zaspokaja podstawowe potrzeby społeczne, psychiczne i emocjonalne swoich 

członków. Jest ona pierwotnym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtują się 

postawy, zachowania i poglądy a także umiejętności oceny sytuacji. Rodzina jest także 

pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym w życiu każdego dziecka. 

Nadrzędnym celem polityki prorodzinnej jest stworzenie warunków do pełnego rozwoju rodziny. 

By cel ten mógł być realizowany muszą zostać wykorzystane rozwiązania pozwalające zastąpić 

dominującą obecnie zasadę opiekuńczości państwa zasadą pomocniczości wobec rodziny. 
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Według zasady subsydialności rodzina powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się 

ze swoimi problemami, co zwiększa jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku 

oraz stymuluje aktywność własną i wyzwala potencjał rodziny. Zaburzeniem prawidłowego 

funkcjonowania rodziny może być ubóstwo, bezrobocie, narkomania, alkoholizm, bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych, oraz prowadzenie gospodarstwa domowego, przemoc, 

przestępczość i różnego rodzaju choroby. Stanowią one zagrożenie dla współczesnej rodziny i 

mogą prowadzić do wykluczenia społecznego jej członków. Formy wsparcia na rzecz rodziny z 

problemami  nie powinny być  wyręczaniem  lecz przede wszystkim wsparciem i pomocą do  

przywrócenia prawidłowego funkcjonowania rodziny. Działania powinny być prowadzone za 

zgodą  rodziny i z jej aktywnym udziałem oraz  zasadą  pomocową  i wspierającą .  

 

3. Regulacje Prawne 

 

W celu zapobiegania i rozwiązywania istniejących problemów z jakimi borykają się 

współczesne rodziny powstał Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 dla 

Gminy Polska Cerekiew w oparciu o ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, którego podstawowym zadaniem jest utworzenie spójnego systemu wsparcia 

dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Jego opracowanie i wdrażanie jest oparte na obowiązujących przepisach prawnych, do których 

należy zaliczyć: 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.  

), 

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

z 2020 r. poz. 821), 

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

- Ustawa  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 1329 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 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z 

późn. zm. ), 
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- Ustawa  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 808 z późn. zm. ),  

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2407 z późn. zm. ),  

 

4. Zakres „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 dla Gminy 

Polska Cerekiew” 

 

Niniejszy Program stanowi kontynuację wybranych celów i zadań wskazanych  

w dokumentach dotyczących lat poprzednich. W obecnym dokumencie bardzo mocno akcentuje 

się potrzebę wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Taka 

rodzina wskazywana jest bezpośrednio w ustawie o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej i stanowi podstawę działań dla dobra dziecka potrzebującego 

szczególnej ochrony oraz dla środowiska rodzinnego, które jest naturalnym środowiskiem 

rozwoju i dobra wszystkich jego członków, a w szczególności dzieci. 

 

5. Diagnoza 

 

Gmina Polska Cerekiew leży w południowej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,  

w województwie opolskim. Siedzibą gminy jest wieś Polska Cerekiew. Jest to gmina wiejska, zajmuje 

ona powierzchnię 60 km², zamieszkuje ją 3.949
1
 osób. Z roku na rok spada liczba mieszkańców co  

z jednej strony spowodowane jest mniejszą ilością narodzin, a z drugiej strony starzejącym się 

społeczeństwem zamieszkującym teren Gminy. 

 

Tabela nr 1. Ludność Gminy Polska Cerekiew w latach 2017-2019 

Dane 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Ludność: 4.129 4.051 4.013 

- w tym kobiety 2.150 2.097 2.068 

- w tym mężczyźni 1.979 1.954 1.945 

Ludność w wieku: 

- przedprodukcyjnym 549 549 534 

- produkcyjnym 2.674 2.593 2.546 

                                                           
1
 Informacja za 2019 r. z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
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- poprodukcyjnym 906 909 933 

Urodzenia żywe 34 29 25 

Zgony 34 46 52 

Przyrost naturalny 0 -17 -27 

 Żródło: Dane statystyczne GUS 

 Największym problemem w Gminie Polska Cerekiew jest bezrobocie, jest to nie tylko 

problem społeczny ale wiąże się on z innymi kwestiami takimi jak obniżenie standardu 

materialnego życia samego bezrobotnego jak również jego rodziny. Można zatem zauważyć jak 

problem bezrobocia pokrywa się z obszarem ubóstwa. Te z kolei powodują wzrost innych 

niepokojących sytuacji takich jak rozpad rodziny czy obniżenie zdrowotności społeczeństwa  

w sferach psychicznych, uzależnień, przemocy. 

To właśnie bezrobocie jest najczęstszym powodem przyznania pomocy finansowej przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Ustawa o pomocy społecznej bardzo wyraźnie definiuje pomoc społeczną. Zgodnie  

z art. 2.1. powyższej ustawy „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa 

mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i możliwości”. 

Powyższa ustawa przewiduje kilkanaście przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną. Na 

przestrzeni lat, wśród dominujących powodów korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 

znajdują się cztery przesłanki: 

- długotrwała lub ciężka choroba, 

- niepełnosprawność, 

- ubóstwo, 

- bezrobocie. 

Zmienia się jedynie miejsce konkretnego czynnika w strukturze problemów. I tak w 2019 r.  

z powodu bezrobocia objęto pomocą 43 środowiska, z powodu ubóstwa 15 środowisk, z racji 

niepełnosprawności 22 środowiska i długotrwałej choroby 8 środowisk. Oprócz tych dysfunkcji 

9 rodzin zostało objętych pomocą asystenta rodziny gdyż zdiagnozowano u nich problemy 

opiekuńczo-wychowawcze. 

 Oprócz zadań wynikających z powyższej ustawy Ośrodek realizuje również zadania 

wynikające z innych ustaw np. ustawy o systemie oświaty w ramach, której przyznawane są 

stypendia szkolne i zasiłki szkolne. W roku 2019 stypendium szkolne zostało wypłacone   8 

rodzinom. 
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 Zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych obejmują w szczególności 

przyznawanie oraz wypłatę poniżej wymienionych świadczeń: 

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 

- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki 

opiekuńcze) 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

- świadczenie rodzicielskie 

Tutejszy ośrodek wypłaca zasiłki okresowe i celowe oraz zasiłek stały. W ostatnich 

latach zauważalna jest tendencja spadkowa jeżeli chodzi o liczbę środowisk, którym udzielana 

jest pomoc finansowa. Można uznać, że starzejące się społeczeństwo korzysta  

z wypracowanych przez siebie emerytur lub uzyskuje renty, których wysokość nie kwalifikuje 

świadczeniobiorców do korzystania z pomocy społecznej. 

Świadczenia otrzymywane w ramach Programu „Rodzina 500 plus” nie są zgodnie  

z przepisami wliczane do dochodu rodziny, jednak analizując budżet podopiecznych Ośrodka nie 

pomija się faktu jego otrzymywania i traktuje się go jako zasób, który rodzina posiada na 

zaspokajanie podstawowych potrzeb. 

Jedną z istotnych form wsparcia rodziny jest finansowanie ciepłych posiłków 

wydawanych w placówkach oświatowych.  

 

Tabela nr 2 Pomoc udzielana dzieciom i młodzieży w latach 2017-2019 w ramach wieloletniego 

programu wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania oraz koszty jego realizacji 
Pomoc udzielana dzieciom i młodzieży  

w formie bezpłatnych posiłków 

2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Ilość osób dożywianych  

w przedszkolach i szkołach 

35 28 21 

Koszty dożywiania dzieci i młodzieży 13.816,00 zł 10.693,00 zł 7.106,00 zł 

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi  

 

Na przestrzeni trzech kolejnych lat spadła liczba dzieci objętych dożywianiem co może być 

wywołane poprawą poziomu życia rodzin spowodowaną korzystaniem ze świadczeń 

wychowawczych i zasiłków rodzinnych.  

W sytuacjach kryzysowych, gdy rodzina nie jest w stanie sama poradzić sobie ze swoimi 

problemami, zachodzi konieczność udzielenia jej pomocy z zewnątrz. Formą takiego wsparcia 

może być działanie asystenta rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia jednego 

asystenta rodziny zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę, w zadaniowym systemie czasu 
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pracy. Asystent zatrudniony jest w wymiarze ½ etatu. Asystent ma najczęściej do czynienia 

z rodziną wieloproblemową, w której występuje wiele sprzężonych ze sobą dysfunkcji. Mogą do 

nich należeć m.in. 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

 brak życiowej zaradności, 

 uzależnienie,  

 przemoc domowa, 

 bezrobocie, 

 niepełnosprawność, 

 długotrwała choroba, 

 ubóstwo, 

 różnego rodzaju kryzysy rodzinne. 

Działanie asystenta, które opiera się przede wszystkim na dążeniu do niwelowania problemów 

występujących w zachowaniu funkcjonalności rodziny wspieranej, związane jest 

z podejmowaniem trudnych decyzji dotyczących sytuacji jej członków. Podstawową formą pracy 

asystenta z rodziną jest pedagogizacja rodziców, będąca działalnością zmierzającą do 

wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej 

wiedzy o wychowaniu dzieci. Nadrzędnym celem obu stron czyli rodziców lub opiekunów 

dziecka a asystenta rodziny jest szeroko pojęte dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. 

Asystent rodziny ma za zadanie pokazać korzyści, jakie płyną z tworzenia pozytywnych 

wzorców. Ponadto dostarcza rodzicom informacji związanych z pożądanymi sposobami 

i miejscami wspólnego spędzania czasu wolnego z dziećmi. 

Asystent w czasie pracy z rodziną modeluje zachowania rodziców względem dzieci, pokazuje 

jak spokojnie z nimi rozmawiać, wydawać polecenia, pomagać w nauce oraz jak w prawidłowy 

sposób je motywować oraz wprowadzać system kar i nagród. Jednocześnie, asystent rodziny 

zachęca do okazywania dzieciom ciepłych uczuć, do budowania pozytywnych relacji opartych 

na czułości, trosce i przyjemnej atmosferze panującej w domu. Motywuje do dbałości o rozwój 

dziecka, zarówno emocjonalny jak i intelektualny. Zachęca do aktywnego uczestnictwa 

w procesie edukacji dziecka i w jego życiu szkolnym, do kontrolowania osiągnięć, chwalenia 

i nagradzania, jak również korzystania z dodatkowych zajęć rozwijających jego umiejętności 

i zainteresowania.  

Istotnym aspektem asystentury jest poradnictwo związane z prowadzeniem gospodarstwa 

domowego, załatwianiem podstawowych spraw urzędowych, a także doradztwo zawodowe. 

Asystent towarzyszy członkom rodziny w różnych instytucjach, takich jak urzędy, ośrodki 
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zdrowia, szkoły i inne placówki oświatowe. W ten sposób kształtuje oraz trenuje ich 

umiejętności społeczne, służące radzeniu sobie w różnych sytuacjach.  

Współpraca z asystentem rodziny, poza sytuacjami kiedy obowiązek ten nakłada sąd, jest 

dobrowolna i następuje po podpisaniu deklaracji o współpracy. Czas współpracy jest różny,  

w zależności od występujących problemów i determinacji rodziny, by problemy te 

przezwyciężyć. 

Asystent rodziny pracując w środowisku współpracuje z innymi służbami działającymi na rzecz 

dobra dziecka i rodziny. Należą do nich pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, kuratorzy 

sądowi, policja, wychowawcy. Zdarza się jednak, że pomimo wytężonej pracy małoletnie dzieci 

postanowieniem sądu umieszczane są w pieczy zastępczej. Wówczas rolą asystenta rodziny jest 

udzielenie wsparcia rodzicom biologicznym i praca nad odzyskaniem praw do dziecka i 

powrotem dziecka do rodziny biologicznej. 

 Dzięki istnieniu na terenie Gminy placówek przedszkolnych już najmłodsze dzieci mogą 

korzystać z zajęć oferowanych przez Gminę. Na terenie Gminy Polska Cerekiew działają trzy 

przedszkola. Wszystkie dzieci spełniające warunki mają w tych placówkach miejsce  

i uczestniczą w proponowanych zajęciach. 

 Gmina Polska Cerekiew poprzez działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych jest od kilku lat organizatorem profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży .  

 W sytuacji gdy istnieje podejrzenie stosowania przemocy w środowisku rodzinnym, jest 

prowadzona procedura Niebieskie Karty. Na terenie Gminy działa Zespół Interdyscyplinarny do 

spraw zapobiegania przemocy. Rodzinom, w których założono karty pomaga Grupa Robocza w skład, 

której wchodzi pracownik socjalny, lekarz, policja, kurator sądowy, asystent rodziny. Grupa ta czuwa nad 

realizacją działań korekcyjnych wprowadzonych w środowisku. 

 

6. Adresaci Programu 

 

Niniejszy Program adresowany jest do rodzin z dziećmi przeżywających trudności w realizowaniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Uzupełniający charakter będą miały działania powszechnie 

skierowane do rodzin lub ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Mowa tu o 

ogólnodostępnych działaniach promujących wartości rodzinne i wspólne spędzanie czasu oraz  

o ofercie poradnictwa specjalistycznego. 

 

7. Cel  główny  
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Celem głównym Programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin sprzyjającego 

prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin 

przejawiających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

 

8. Cele operacyjne – szczegółowe .  

1. Wsparcie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji 

funkcji rodziny. 

3. Wsparcie rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 

4. Wsparcie w opiece nad dzieckiem i młodzieżą jako profilaktyka zdrowotna na rzecz 

poprawy jakości życia. 

 

Cel operacyjny nr 1 

Wsparcie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

Lp. Działania Realizatorzy Wskaźniki Przewidywane 

efekty 

1.1 Zapewnienie miejsca dla 

dzieci w przedszkolach  

Placówki Oświatowe 

z terenu Gminy 

Polska Cerekiew, 

Liczba miejsc  

w placówkach, 

Liczba dzieci  

w placówkach 

Wzrost liczby 

zaopiekowanych 

dzieci w wieku 

przedszkolnym 

1.2 Organizowanie festynów, 

inicjatyw sportowo-

rekreacyjnych, pikników 

rodzinnych, imprez 

okolicznościowych 

Urząd Gminy Polska 

Cerekiew, 

Placówki Oświatowe 

z ternu Gminy Polska 

Cerekiew, 

Organizacje 

pozarządowe i inne 

podmioty prowadzące 

działalność pożytku 

publicznego, 

Liczba 

zorganizowanych 

przedsięwzięć, 

 

 

Liczba rodzin 

uczestniczących, 

Integracja rodzin 

– wzmacnianie 

więzi rodzinnych, 

 

 

Poprawa stylu 

życia, 

1.3 Promowanie i wspieranie 

działań na rzecz 

wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i 

młodzieży 

Placówki Oświatowe 

z ternu Gminy Polska 

Cerekiew, 

 

Liczba 

zorganizowanych 

form wsparcia, 

Liczba dzieci  

i młodzieży 

objętych 

wsparciem, 

Rozwiązywanie 

problemów 

wychowawczych, 

 

Wspomaganie 

rozwoju dzieci  

i młodzieży, 

1.4 Organizowanie  

i współfinansowanie 

letniego wypoczynku  

z programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży  

z terenu Gminy 

Urząd Gminy Polska 

Cerekiew, 

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Liczba dzieci 

korzystających  

z wypoczynku, 

Pomoc dzieciom 

z rodzin 

dotkniętych 

uzależnieniami 

oraz przemocą  

w rodzinie, 

 

Umiejętność 

alternatywnego 
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spędzania czasu 

wolnego, 

1.5 Rozwój oferty 

ogólnodostępnych zajęć 

pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych dla dzieci 

i młodzieży 

 

Biblioteka Publiczna 

w Polskiej Cerekwi, 

Organizacje  

i podmioty 

prowadzące 

działalność pożytku 

publicznego, 

 

Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, 

Liczba dzieci 

korzystających  

z zajęć 

pozaszkolnych  

i pozalekcyjnych, 

Efektywne 

spędzanie czasu 

wolnego, 

Wzrost 

czytelnictwa, 

 

Poprawa stylu 

życia, 

Poprawa kondycji 

fizycznej 

1.6 Organizowanie 

warsztatów dla rodzin, 

Szkoła dla Rodziców 

Kuratorzy sądowi, Liczba 

uczestników, 

 

Liczba 

zorganizowanych 

warsztatów, 

Zwiększenie 

kompetencji 

opiekuńczo-

wychowawczych, 

Utrzymanie 

dzieci w 

rodzinach 

biologicznych 

 

Cel operacyjny nr 2 

Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji 

funkcji rodziny 

Lp. Działania Realizatorzy Wskaźniki Przewidywane 

efekty 

2.1 Udzielanie rodzinom  

z dziećmi będącym  

w trudnej sytuacji 

życiowej pomocy  

w formie świadczeń 

rodzinnych  

i alimentacyjnych 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Polskiej Cerekwi, 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń, 

Poprawa jakości 

życia rodzin, 

2.2 Zapewnienie dzieciom  

i młodzieży pomocy w 

formie gorącego posiłku 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Polskiej Cerekwi, 

Liczba dzieci 

objętych 

dożywianiem, 

 

Liczba placówek, 

 

Zmniejszenie 

problemu 

niedożywienia 

dzieci i młodzieży, 

Profilaktyka 

zdrowego stylu 

życia, 

Wdrożenie 

prawidłowych 

nawyków 

żywieniowych, 

2.3 Udzielanie dzieciom  

i młodzieży stypendium 

o charakterze socjalnym 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Polskiej Cerekwi, 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem, 

Pomoc materialna, 

2.4 Udzielanie świadczeń  

w ramach programu 

„Rodzina 500 plus” 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Polskiej Cerekwi, 

Kwota 

udzielonych 

świadczeń, 

Poprawa standardu 

życia rodzin, 

2.5 Pomoc w zaopatrzeniu 

dzieci i młodzieży  

w podręczniki i artykuły 

szkolne – program 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Polskiej Cerekwi, 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem, 

Poprawa sytuacji 

materialnej rodzin, 
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„Dobry start” 

2.6 Świadczenie pomocy 

finansowej i rzeczowej 

rodzinom znajdującym 

się w trudnej sytuacji 

finansowej 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Polskiej Cerekwi, 

Liczba rodzin z 

dziećmi objętych 

wsparciem, 

Pomoc materialna 

dla rodzin, 

2.7 Zapewnienie 

poradnictwa rodzinnego 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Polskiej Cerekwi, 

Parafie z terenu 

Gminy Polska 

Cerekiew, 

Publiczna Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Kędzierzynie-

Koźlu, 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Kędzierzynie-

Koźlu, 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. przemocy  

w Polskiej Cerekwi 

Liczba osób 

korzystających  

z poradnictwa, 

 

Liczba 

udzielonych 

porad, 

 

Liczba 

podmiotów 

udzielających 

wsparcia, 

Skrócenie czasu 

oczekiwania na 

bezpłatną pomoc 

specjalistów, 

 

Poprawa relacji 

pomiędzy 

członkami rodzin, 

2.8 Rozwijanie działań 

wspierających  

i edukacyjnych 

skierowanych do 

rodziców biologicznych 

dzieci i młodzieży 

umieszczonych  

w pieczy zastępczej, 

mających na celu 

powrót dzieci pod 

opiekę rodziców, 

budowanie więzi 

pomiędzy dziećmi  

a rodzicami 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Polskiej Cerekwi, 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Kędzierzynie-

Koźlu, 

Sąd Rejonowy – 

Wydział Rodzinny  

i Nieletnich, 

Liczba rodziców 

biologicznych 

korzystających ze 

wsparcia 

asystenta rodziny, 

 

Liczba dzieci 

powracających do 

rodziny 

biologicznej, 

Reintegracja 

rodzin, 

 

 

 

Cel operacyjny nr 3 

Wsparcie rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 

Lp. Działania Realizatorzy Wskaźniki Przewidywane 

efekty 

3.1 Zapewnienie rodzinom 

przeżywającym 

trudności opiekuńczo-

wychowawcze pomocy 

asystenta rodziny 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Polskiej 

Cerekwi, 

 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

asystenta, 

 

Liczba asystentów 

rodziny, 

Zapobieganie 

powstawaniu 

sytuacji 

kryzysowych 

poprzez wczesne 

reagowanie, 

3.2 Świadczenie pracy Gminny Ośrodek Liczba rodzin  Zapobieganie 
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socjalnej rodzinom Pomocy 

Społecznej  

w Polskiej 

Cerekwi, 

 

z dziećmi objętych 

wsparciem, 

powstawaniu 

sytuacji 

kryzysowych 

poprzez wczesne 

reagowanie, 

3.3 Analiza sytuacji rodzin 

zagrożonych kryzysem 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Polskiej 

Cerekwi, 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. przemocy  

w Polskiej 

Cerekwi, 

Dzielnicowi 

Policji,  

Kuratorzy sądowi, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Liczba 

wpływających 

Niebieskich Kart, 

 

Liczba Grup 

Roboczych, 

 

Liczba rodzin 

objętych procedurą 

Niebieskie Karty, 

Objęcie wsparciem 

rodziny 

przeżywające 

kryzys, 

3.4 Motywowanie do 

podjęcia leczenia przez 

osoby uzależnione 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych,  

 

Lekarze Rodzinni 

na terenie Gminy 

Polska Cerekiew 

Liczba rozmów 

przeprowadzonych 

z osobami 

podejrzanymi  

o nadużywanie 

alkoholu 

Dobrowolne 

podjęcie leczenia 

odwykowego  

w placówkach, 

 

Poprawa 

funkcjonowania 

rodzin, 

3.5 Zapewnienie dzieciom 

miejsca w pieczy 

zastępczej, 

współfinansowanie 

pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Kędzierzynie-

Koźlu, 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Polskiej 

Cerekwi, 

 

Liczba dzieci 

umieszczonych  

w pieczy 

zastępczej, 

 

Kwota wydatków 

na pieczę 

zastępczą, 

Zapewnienie 

bezpiecznych 

warunków dla 

rozwoju dzieci  

i młodzieży 

umieszczonej  

w pieczy zastępczej 

 

 

 

Cel operacyjny nr 4 

Wsparcie w opiece nad dzieckiem i młodzieżą jako profilaktyka zdrowotna  

na rzecz poprawy jakości życia. 
 

Lp. Działania Realizatorzy Wskaźniki Przewidywane 

efekty 

4.1 Organizowanie  

i przeprowadzanie 

programów 

profilaktycznych dla 

Placówki 

oświatowe  

z terenu Gminy 

Polska Cerekiew, 

Liczba uczestników 

programów, 

 

 

Wzrost 

świadomości dzieci 

i młodzieży na 

działania 
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dzieci i młodzieży oraz 

rodzin 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych,  

Dzielnicowi 

Policji, Kuratorzy 

sądowi 

 

 

 

 

 

 

 

prozdrowotne, 

4.2 Opieka i profilaktyka 

zdrowotna 

Lekarze rodzinni 

na terenie Gminy 

Polska Cerekiew 

Liczba 

przeprowadzonych 

rozmów 

profilaktycznych, 

Poprawa kondycji 

zdrowotnej 

członków rodzin, 

 

 

 

9. Źródła finansowania 

 

Zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 dla Gminy Polska Cerekiew 

finansowane będą z następujących źródeł: 

- Środki finansowe z budżetu Gminy, 

- Środki finansowe z funduszy zewnętrznych, w tym rządowych  programów celowych . 

 

10. Monitoring  Programu 

Monitoring realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 dla Gminy 

Polska Cerekiew będzie opierał się przede wszystkim na gromadzeniu i analizowaniu danych będących  

w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi jako koordynatora Programu i 

jednocześnie instytucji wiodącej przy jego realizacji. Dodatkowo będą pozyskiwane informacje od innych 

instytucji i podmiotów w zakresie działań wyznaczonych do realizacji tym instytucjom. 

Dokumentem realizowanym w ramach monitoringu będzie coroczne sprawozdanie z realizacji 

niniejszego Programu. 

 

11. Realizatorzy 

Realizatorami Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 dla Gminy Polska 

Cerekiew są instytucje zawodowo zajmujące się wspieraniem i pomocą rodzinom z terenu Gminy.  

Ich współdziałanie oraz profesjonalne podejście do problemów występujących w rodzinie umożliwia 

stworzenie spójnej i wielowymiarowej podstawy do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom  

w środowisku rodzinnym. 

 

 

 

12. Podsumowanie 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 dla Gminy Polska Cerekiew zakłada 

stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, a w szczególności dzieci. 
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Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejności 

zostaną stworzone możliwości do samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. Powyższe 

działania zwiększają szansę rodziny na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie 

własnych zasobów i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności. 

Aby osiągnąć założone cele w realizację Programu powinny włączyć się aktywnie instytucje, 

placówki i organizacje, które w zakresie swoich kompetencji mają wspierać dzieci i rodziny. 

Spodziewanym efektem Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie dysfunkcji, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz 

stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny i dziecka. 

 

Opracowała: Anna Dobrowolska , Barbara Hołyś 
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