
UCHWAŁA Nr 88/XXIII/2016 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019. 

 

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

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.), 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola oraz Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich 

programów wspierania rodziny. 

Załączony do uchwały program został opracowany na lata 2017-2019.  



Załącznik  

do uchwały Nr 88/XXIII/2016 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA 

RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA 

NA LATA 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Żabia Wola, grudzień 2016 r. 



 

WPROWADZENIE 

Pierwszy Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Żabia Wola opracowano  

na lata 2014-2016. Program przyjęty został Uchwałą NR 17/ XXXV/61/2014 Rady Gminy 

Żabia Wola z dnia 25 marca 2014 roku i był odpowiedzią na obowiązek nałożony  

na gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Powyższa ustawa wskazuje na konieczność opracowania i realizacji 3-letnich 

programów wspierania rodziny, współpracy instytucji wspierających rodzinę z dzieckiem 

poprzez działania profilaktyczne, pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej oraz podmiotów powołanych do wspierania rodziny. 

Podmiotem wskazanym do realizacji tego zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

działający w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., która definiuje 

pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne uprawnienia  i możliwości. Dlatego podstawowym 

założeniem niniejszego programu jest wsparcie rodziny w dążeniu do jej prawidłowego 

funkcjonowania i zapobieganie sytuacjom przekazywania  dzieci  z rodzin biologicznych  

do pieczy zastępczej. 

 

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz.  483 ze zm.),  

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

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 575 ze zm.), 

 – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 

roku, poz. 1390  ze zm.),  

– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356  ze zm.), 

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 ze zm.). 

 

II. CELE PROGRAMU 

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny  jest wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych  

oraz działania profilaktyczne na rzecz wzmacniania rodziny, poprzez realizowanie 

skoordynowanej polityki społecznej przez wyspecjalizowane instytucje samorządu lokalnego.



- Cel szczegółowy 1 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka. 

- Cel szczegółowy 2 

Podejmowanie działań interdyscyplinarnych, zapobiegających powstawaniu sytuacji 

kryzysowych oraz rozwiązywanie zaistniałych.  

- Cel szczegółowy 3 

Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych. 

- Cel szczegółowy 4 

Propagowanie i inicjowanie działań na rzecz wspierania rodziny w wychowywaniu dzieci. 

- Cel szczegółowy 5 

Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się wspieraniem rodzin. 

 

III. ZADANIA PROGRAMU  

Zadania programu, zakładane rezultaty oraz realizatorów określają poniższe tabele: 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka. 

Zadania Zakładane rezultaty Realizatorzy 

 

1) Zapewnienie pomocy 

materialnej i rzeczowej rodzinom 

potrzebującym (zasiłki okresowe, 

celowe, rodzinne z dodatkami, 

zasiłki pielęgnacyjne, sp. zasiłki 

opiekuńcze, stypendia szkolne, 

pomoc osobom uprawnionym  

do alimentów). 

2) Objęcie dożywianiem dzieci  

i młodzieży szkolnej. 

3) Monitorowanie sytuacji 

zdrowotnej dzieci z rodzin 

wymagających wsparcia 

 

 

1) Podniesienie bezpieczeństwa 

bytowego i zdrowotnego rodziny. 

 

2) Zapobieganie rozpadowi 

rodziny i umieszczaniu dzieci w 

pieczy zastępczej z powodów 

socjalno-bytowych. 

 

3) Nauczanie rodziców i dzieci 

postaw prozdrowotnych. 

  

GOPS w Żabiej Woli 

 

NZOZ w Żabiej Woli, 

 

placówki oświatowe  

  

 

 



 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 

Podejmowanie działań interdyscyplinarnych, zapobiegających powstawaniu sytuacji kryzysowych 

oraz rozwiązywanie zaistniałych. 

Zadania Zakładane rezultaty Realizatorzy 

 

1) Współpraca z podmiotami  

i instytucjami zajmującymi  

się rodziną, w tym poprzez 

pracę socjalną. 

2) Zapewnienie opieki asystenta 

rodziny, rodzinom 

wykazującym trudności  

w pełnieniu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych. 

3) Pomoc rodzinom dotkniętym 

przemocą i uzależnieniami. 

4) Zapewnienie dostępu do 

konsultacji i poradnictwa 

specjalistycznego. 

5) Monitorowanie i 

diagnozowanie środowisk 

zagrożonych uzależnieniami  

i wykluczeniem społecznym, 

oraz motywowanie do podjęcia 

terapii. 

6) Tworzenie i realizacja 

programów profilaktycznych  

w zakresie zapobiegania 

niekorzystnym zjawiskom 

społecznym. 

 

1) Zmiana postaw i zachowań  

w rodzinach zagrożonych 

negatywnymi zjawiskami 

społecznymi. 

2) Zwiększenie kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych 

rodziców. 

3)Współpraca pomiędzy 

osobami i instytucjami 

pracującymi na rzecz rodziny. 

4) Ukierunkowanie pomocy  

na rzeczywiste problemy  

i potrzeby społeczne. 

 

GOPS, 

GKRPA,  

NGO, 

Zespół Interdyscyplinarny  

i grupy robocze, 

Placówki oświatowe 

Punkt Konsultacyjny- 

psycholog 

Posterunek Policji 

Służba zdrowia- przychodnie 

PCPR 

 

 

 

 

 

 

 



CEL SZCZEGÓŁOWY 3 

Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych. 

Zadania Zakładane rezultaty Realizatorzy 

 

1)Zabezpieczenie środków na 

pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej. 

2) Kierowanie członków rodzin 

do uczestnictwa w programach i 

projektach systemowych. 

3)Monitoring sytuacji dzieci w 

rodzinach dotkniętych sytuacją 

kryzysową. 

 

1)Wykreowanie prawidłowych 

postaw i zachowań członków 

rodzin dysfunkcyjnych. 

2) Systemowa pomoc dzieciom z 

rodzin zagrożonych 

wykluczeniem.   

 

GOPS 

Posterunek Policji 

Placówki oświatowe 

Wójt Gminy 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 4 

Propagowanie i inicjowanie działań na rzecz wspierania rodziny w wychowaniu dzieci. 

Zadania Zakładane rezultaty Realizatorzy 

 

1) Inicjowanie i wspieranie 

realizacji programów 

przeciwdziałających patologii 

wśród dzieci i młodzieży, 

profilaktyki uzależnień 

realizowanych w środowisku 

szkolnym i rodzinnym , 

wspieranie wychowawczej roli 

ośrodka wsparcia dziennego. 

2) Promowanie rodziny i działań 

podejmowanych na rzecz dziecka 

i rodziny. 

3) Wspieranie działań poprzez 

upowszechnianie informacji  

o uprawnieniach rodziny oraz 

instytucjach i formach wsparcia 

 

1)Podniesienie umiejętności 

rodzicielskich oraz poprawa 

zdolności wychowawczych 

rodziców. 

2) Wzrost świadomości  

w związku z pełnieniem ról 

rodzicielskich oraz w zakresie 

funkcjonowania i planowania 

rodziny. 

3) Podniesienie możliwości 

rozwoju i edukacji dzieci  

i młodzieży. 

4)Promowanie i wspieranie form 

spędzania czasu wolnego wśród 

członków rodzin. 

 

 

GOPS 

Placówki oświatowe 

Punkt Konsultacyjny, 

GKRPA 

NGO 

Wójt Gminy  

 



 

CEL SZCZEGÓŁOWY 5 

Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się wspieraniem rodzin. 

Zadania Zakładane rezultaty Realizatorzy 

 

1)Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników 

wspierających rodziny, poprzez 

udział w szkoleniach, stażach i 

studiach podyplomowych 

 

 

1)Podniesienie kwalifikacji osób 

pracujących z rodzinami 

2) Podniesienie skuteczności 

podejmowanych działań 

pomocowych. 

 

GOPS 

Placówki oświatowe 

 

 

IV. ADRESACI PROGRAMU 

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Żabia Wola. Zakłada stworzenie 

optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci.  

Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej 

kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi 

problemami. Tylko wtedy można zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie  

w środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego potencjału  

w celu zdobywania nowych umiejętności. 

 

V.  SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

Ustawa z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej definiuje zakres 

zadania do realizacji przez gminy: 

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 poprzez:  

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) ponoszenie kosztów związanych z udzielaniem pomocy, wydatkowanych 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 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. 

 

VI. REALIZATORZY PROGRAMU 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Placówki oświatowe, 

 UG Żabia Wola, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 GKRPA, 

 Policja, 

 Sąd Rejonowy,  

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Stowarzyszenia pozarządowe. 

 

VII.  SPODZIEWANE REZULTATY 

 Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami poprzez zrealizowanie celów 

szczegółowych. 

 Podniesienie jakości usług świadczonych przez jednostki zaangażowane w Program. 

 Gromadzenie danych na temat działań podejmowanych na rzecz opieki nad dzieckiem  

i rodziną. 

 Poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym. 



 Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży. 

 Zmiana postaw społecznych. 

 Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych. 

 Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego. 

 

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Źródła finansowania Projektu Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

na lata 2017-2019 odbywać się będzie w ramach środków budżetu Gminy Żabia Wola, dotacji 

oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 

IX. EWALUACJA PROGRAMU 

W ramach ewaluacji Programu prowadzony będzie monitoring. Głównymi obszarami 

monitorowania Programu będą wyznaczone zadania. Monitoring realizacji Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Żabia Wola umożliwi: 

a)  rozpoznanie ilościowe rodzin wymagających pomocy,  

b) ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację,  

c) stan zaawansowania prowadzonych działań,  

d) ocenę stopnia zadowolenia członków rodzin z oferowanej pomocy, – zebranie 

informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań profilaktycznych  

na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności. 

Monitorowanie programu odbywa się na podstawie sprawozdawczości sporządzonej  

w corocznym sprawozdaniu merytorycznym z działalności Gminnego Ośrodka Społecznej, 

przedkładanym Wójtowi Gminy Żabia Wola.  

Dodatkowo sporządzane będą sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania 

rodziny, które zostaną przekazane wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

 

 

 

 

 

Opracowała: Monika Malczak 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 


