
UCHWAŁA NR IX/37/19 
RADY GMINY W BAĆKOWICACH 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Baćkowice 

na lata 2019-2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r. poz. 506), w związku z 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 2018r. , poz. 998 ze zm.), 
Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się  Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Baćkowice na lata 2019- 2021 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

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

(Dz.U. z 2018 r., poz. 998 ze zm. ) do zadań  własnych gminy należy opracowanie i realizacja 

trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 



Załącznik do Uchwały Nr IX/37/19 
Rady Gminy w BaCkowicach 

z dnia 30 maja 2019 r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY BACKOWICE NA LATA 
2019- 2021 

I. WPROWADZENIE 

Rodzina to podstawowa komórka społeczna oraz naturalne środowisko wychowawcze dziecka, 

która oddzialywuje na jego osobowość, przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowując 

jego aktywność  i postępowanie na całe Zycie. To rodzina jest źródłem zaspokojenia jego potrzeb 

zarówno w sferze materialno-bytowej jak i psychicznej. Rodzina funkcjonalna, konsekwentnie 

i prawidłowo spełniająca swoje zadania, stanowi dla młodych członków, a przede wszystkim dla dzieci, 

źródło poczucia własnej wartości oraz bezpieczeństwa. Dokonujące się  zmiany w życiu społecznym, 

gospodarczym niosą  za sobą  wiele zjawisk pozytywnych jak i niestety negatywnych, takich jak: 

bezrobocie, uzależnienia, przestępczość, przemoc, eurosieroctwo. Problemy występujące w rodzinie 

często są  złożone i wymagają  interdyscyplinarnych rozwiązań, dlatego działania służb zobligowanych 

do pracy na rzecz dobra rodziny i dziecka powinny być  zintegrowane, przemyślane i planowe. 

Wsparcie rodziny w przywróceniu jej prawidłowych funkcji powinny być  prowadzone za zgodą  

rodziny, przy aktywnym udziale jej wszystkich członków. 

Gminny Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 opracowany w oparciu o ustawę  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma na celu zbudowanie 

spójnego systemu pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu swych funkcji w gminie 

Baćkowice wykorzystując zasoby gminy. Zadania i działania zawarte w niniejszym dokumencie mogą  

być  korygowane w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 

II. PODSTAWA PRAWNA 

I. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 
ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

III. ORGANIZACJA WSPIERANIA RODZINY 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół  planowych działań  mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do 



wypełniania tych funkcji. Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny są  jednostki organizacyjne 

jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny. 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego 

oraz na organach administracji rządowej. Obowiązek ten 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. Zadania z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są  realizowane zgodnie z zasadą  pomocniczości, 

zwłaszcza gdy przepisy ustawy przewidują  możliwość  zlecania realizacji tych zadań  przez organy 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt 

gminy zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 

analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

- pomocy w integracji rodziny; 

- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

dążeniu do reintegracji rodziny. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone m.in. w formie pracy z rodziną. Bezpośrednio pracą  

z rodziną  zajmuje się  asystent rodziny, który jest do niej wprowadzany na wniosek pracownika 

socjalnego po wcześniejszej diagnozie środowiska. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie 

przez rodzinę  podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi prawidłowe 

wychowywanie dziecka. Zgodnie z ustawą, rolą  asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika 

socjalnego, będzie on kierowany do pracy z rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego 

wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba zatrudnienia asystenta ustanie wraz z osiągnięciem przez 

rodzinę  samodzielności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

Do zadań  własnych gminy należy także współfinansowanie pobytu 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 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; 

3)50% wydatków na opiekę  i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej. 



Koszt wydatków na opiekę  i wychowanie dziecka, ogłasza corocznie Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w Monitorze Polskim. 

IV. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO I PROBLEMU 

Gmina Baćkowice jest gminą  wiejską. Według stanu na 31 XII 2018, liczba ludności gminy 

wyniosła 4 938 osób, z czego 49,09 % stanowiły kobiety, a 50,91% mężczyźni. Od kilkunastu lat 

obserwuje się  coroczny spadek liczby ludności gminy Baćkowice. Struktura ludności gminy 

przedstawiała się  następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 17,76%, osoby w wieku 

produkcyjnym 63,59%, a w wieku poprodukcyjnym 18,65%. 

W zasobach infrastruktury społecznej gminy jest 1 przedszkole oraz 3 oddziały przedszkolne przy 

szkołach, dysponujących 155 miejscami, 4 świetlice dla dzieci i młodzieży w tym: 1 przyszkolna 

I 3 pozaszkolne. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej na terenie 

gminy Baćkowice koordynuje Ośrodek pomocy Społecznej. Jest on inicjatorem działań  o charakterze 

pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Na przestrzeni lat 2016-2018 zauważa się  niewielki spadek liczby rodzin korzystających 

z pomocy społecznej zarówno w ilości jak iw odsetku w stosunku do liczby mieszkańców Gminy (tabela 

nr 1). Podobnie rzecz ma się  z ilością  rodzin posiadających dzieci, a korzystających z pomocy 

społecznej — ich liczba na przestrzeni ostatnich lat nieznacznie się  zmienia (tabela nr 2). Do określenia 

zadań  Gminnego Programu Wspierania Rodziny niezbędna jest analiza danych o osobach i rodzinach 

z terenu gminy z jakich powodów zostały objęte wsparciem (tabela nr 3). 

Tabela nr 1: Liczba rodzin/osób objętych pomocą  społeczną  (opracowano na postawie danych 
sprawozdań  resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej). 

ROK 2016 2017 2018 

Liczba rodzin korzystających z 
pomocy społecznej/liczba osób w 

rodzinach 

124/391 124/391 116/345 

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej w stosunku 
do liczby mieszkańców Gminy 

4958/253 4900/251 4938/223 

Tabela nr 2: Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej (opracowano na podstawie danych 
sprawozdań  resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 

Typy rodzin 2016 2017 2018 

Rodziny z dziećmi: 70 68 59 

W tym: z I dzieckiem 20 19 22 

2 dzieci 26 24 21 



3 dzieci 16 17 9 

4 dzieci i więcej 8 8 7 

Rodziny niepełne: 10 11 10 

W tym: z 1 dzieckiem 8 6 8 

2 dzieci 2 4 1 

3 dzieci O O O 

4 dzieci i więcej O 1 1 

Tabela nr 3: Przyczyny wsparcia i nasilenie trudnych sytuacji życiowych rodzin pokazuje poniższa 
tabela (na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018) 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin ogólem Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 57 146 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 19 105 

W tym: wielodzietność  19 105 

Bezrobocie 65 182 

Niepełnosprawność  45 113 

Długotrwała lub ciężka choroba 39 101 

Bezradność  w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - ogółem 

22 74 

W tym rodziny niepełne 13 34 

Rodziny wielodzietne 5 28 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego 

O O 

Zdarzenie losowe O O 

Z powyższych danych wynika, ze najczęściej z pomocy korzystały rodziny z powodu 

bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby. Zdarza się  też  często, 

że w jednej rodzinie występuje kilka powodów trudnej sytuacji np. bezrobocie, długotrwała choroba czy 

bezradność  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Wg stanu na dzień  31.12.2018 roku z Gminy Baćkowice 1 dziecko wychowuje się  w pieczy 

zastępczej i ustanowiono dla niego rodzinę  zastępczą  (na nowych zasadach). Konieczność  umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej wynikała w tym przypadku ze śmierci obojga rodziców. 



Tabela nr 4. Wykaz dzieci z terenu Gminy umieszczonych w pieczy zastępczej ( na podstawie danych 
z OPS i PCPR Opatów) 

Rok Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

Na starych zasadach „Zgodnie z ustawą  o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej" 

Rodziny zastępcze Placówka opiek.-wych. Rodzina zastępcza Placówka opiek.-wych. 

2016 2 0 3 O 

2017 2 O 3 O 

2018 2 O I O 

Z powyższych danych wynika, że na starych zasadach w pieczy zastępczej w latach 2016-2018 

przebywało 2 dzieci (za które gmina nie ponosi odpłatności). Natomiast zgodnie z ustawą  

o wspieraniu rodziny w pieczy zastępczej w latach 2016-2017 przebywało 3 dzieci, natomiast od 2018 

roku jest I dziecko. 

W sumie w roku 2016 opłacono pobyt w pieczy zastępczej 3 dzieci na kwotę  12 977,42z1. 

W roku 2017 opłacono pobyt w pieczy zastępczej 3 dzieci na kwotę  13 682,99z1. 

W 2018 roku opłacono pobyt 1 dziecka na łączną  kwotę  2 460,87z1. 

V. ROLA I ZADANIA ASYSTENTA RODZINY 

Asystent rodziny prowadzi pracę  z rodziną  w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu 

wskazanym przez rodzinę. Do zadań  asystenta rodziny należy w szczególności: 

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną  we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji 

z pracownikiem socjalnym; 

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; 

udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 



motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział  w zajęciach psychoedukacyjnych; 

podejmowanie działań  interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i 

rodzin; 

prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż  co pół  roku, i przekazywanie tej 

oceny kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadanie; 

monitorowanie funkcjonowania 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 i osobami specjalizującymi się  w działaniach na rzecz dziecka 

i rodziny; 

współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą  roboczą, o których mowa w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy 

wykonywaniu zadań  uzna za niezbędną. 

Plan pracy z rodziną  obejmuje zakres realizowanych działań  mających na celu przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty. Liczba 

rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić  pracę, jest uzależniona 

od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć  15 rodzin. 

VI. POMOC W OPIECE I WYCHOWANIU DZIECKA 

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać  objęte opieką  i wychowaniem w placówce 

wsparcia dziennego. Placówkę  wsparcia dziennego prowadzi gmina lub podmiot, który uzyskał  

zezwolenie wójta. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się  na czas 

nieokreślony. 

Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także 

z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego 

jest nieodpłatny, dobrowolny chyba, że do placówki skieruje sąd. 

Placówka wsparcia dziennego może być  prowadzona w formie: 

opiekuńczej, w tym kół  zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; 

specjalistycznej; 

pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: 

opiekę  i wychowanie; 

pomoc w nauce; 



3) organizację  czasu wolnego, zabawę  i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności: 

organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz 

logopedyczne; 

realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, 

w szczególności terapię  pedagogiczną, psychologiczną  i socjoterapię. 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania 

animacyjne i socjoterapeutyczne. Placówka wsparcia dziennego może być  prowadzona w połączonych 

formach. 

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych rodzina może zostać  objęta pomocą  rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy 

współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przezywającej trudności w: 

I) opiece i wychowaniu dziecka; 

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być  powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia 

dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. 

Rodzinę  wspierającą  ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej 

po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie 

przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną  wspierającą  wójt właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu 

kosztów związanych z udzielaniem pomocy. 

VII. ZASOBY GMINY 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Baćkowice będzie służył  realizacji gminnej polityki 

prorodzinnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny realizują  następujące instytucje: 

Tabela 6. Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny z Gminy Baćkowice. 

Lp. 	Nazwa placówki/jednostki Rodzaj działalności 

1 Urząd Gminy Baćkowice Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne 



2 Ośrodek Pomocy Społecznej Praca 	socjalna, 	pomoc 	finansowa 	i 	rzeczowa, 
dożywianie 	dzieci 	w 	szkołach, 	przyznawanie 	i 
wypłacanie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych, 
wspieranie 	aktywności lokalnej, pomoc asystenta 
rodziny, aktywizacja społeczno- zawodowa, świadczenie 
usług 	opiekuńczych 	w 	środowisku, 	realizacja 
kontraktów 	socjalnych, 	realizacja 	Europejskiego 
Programu 	Pomocy 	Żywnościowej 	(FEAD) 	przy 
współpracy 	z 	Bankiem 	Żywności 	w 	Ostrowcu 
Świętokrzyskim., 	realizacja 	ustawy o 	świadczeniach 
rodzinnych, 	funduszu 	alimentacyjnym, 	ustawy 	„za 
życiem", ustawy pomoc państwa w wychowywaniu 
dzieci, realizacja programu Karta Dużej Rodziny 

3 Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów 	Alkoholowych 	w 
Baćkowicach 

Diagnozowanie 	problemów 	społecznych 	w 	gminie 
Baćkowice, przeciwdziałanie problemom dotyczącym 
nadużywania alkoholu, narkomanii, szeroko rozumiana 
profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w 
tym dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym, finansowanie szkolnych 
programów profilaktycznych, finansowanie Gminnego 
Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego ds. Uzależnień  
i 	Profilaktyki 	- 	pomoc 	terapeuty 	d.s 	uzależnień. 
Realizacja działań  zgodnie z Gminnym Programem 
Profilaktyki 	i 	Rozwiązywania 	Problemów 
Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Baćkowice na poszczególne lata 

4 Zespół  Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

Wspieranie 	i 	pomoc 	rodzinom 	w 	przezwyciężaniu 
problemu przemocy w rodzinie przy ścisłej współpracy 
z Sądem Rejonowym, Powiatową  Komendą  Policji, 
placówek oświatowych z terenu gminy, SPZOZ w 
Baćkowicach, 	realizacja 	gminnego 	programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar 	przemocy 	w 	rodzinie, 	praca 	z 	rodzinami 
dotkniętymi przemocą  w grupach roboczych, realizacja 
procedury Niebieskiej Karty. 

5 SPZOZ w Baćkowicach Działalność  na rzecz rodzin w zakresie profilaktyki i 
opieki zdrowotnej 

6 Placówki oświatowo - 
wychowawcze 

Działalność  edukacyjno - wychowawcza, profilaktyczna, 
wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci i ich 
rodzin, 	organizowanie 	wypoczynku, 	organizowanie 
czasu wolnego na świetlicy szkolnej, zajęcia na basenie 
szkolnym. 

7 Świetlice gminne Organizowanie 	zajęć  pozaszkolnych, 	organizowanie 
dzieciom czasu wolne:o. 

VIII. CELE, ZADANIA I WSKAŹNIKI PROGRAMU 

Cel główny: 

Zapewnienie zintegrowanego i kompleksowego systemu wsparcia rodziny na terenie gminy Baćkowice. 



Cele szczegółowe: 

opracowywanie i realizacja programów wspierania rodziny; 
wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczej; 
upowszechnianie konieczności wzmacniania rodzin poprzez rozwój poradnictwa rodzinnego 
oraz dostępności do specjalistów pracujących z rodziną; 
wspieranie działań  na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
wspieranie rodziny w przeciwdziałaniu demoralizacji, przestępczości, uzależnieniom wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zadania: 

zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom w trudnej sytuacji finansowej, 

objęcie dożywianiem wszystkich dzieci tego wymagających, 

monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie w znalezieniu miejsc w ośrodkach dla takich osób 

przeznaczonych, 

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej 

wsparcie asystenta dla rodzin mających problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych, 

zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego oraz organizowanie i informowanie o 

miejscach udzielania pomocy, 

podnoszenie kompetencji rodzin tego wymagających w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konsultacji i poradnictwa 

oraz udostępnianie literatury fachowej, 

działania aktywizujące zawodowo i społecznie na rzecz rodzin w ramach projektów aktywnej 

integracji, 

monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do podjęcia terapii przez 

rodziców dzieci ze środowisk zagrożonych i monitorowanie terapii rodziców, 

II) monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w tym niewydolnych 

wychowawczo, w których występują  problemy przemocy, uzależnień  lub długotrwała choroba, 

13) praca z rodziną  biologiczną  dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

Wskaźniki realizacji działań: 

1 ) liczba i formy udzielonej pomocy, 

2) liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych pomocą, 

3 ) liczba dzieci korzystających z posiłków, 

4) liczba rodzin korzystających z pomocy w postaci żywności, 



5 ) liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych monitorowaniem, 

liczba osób dorosłych i dzieci przebywających w ośrodkach, 

liczba wspieranych rodzin i liczba zatrudnionych asystentów, 

liczba szkoleń  i warsztatów, w których uczestniczyły rodziny, 

liczba osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku działań  aktywizujących zawodowo, 

liczba i rodzaj miejsc poradnictwa specjalistycznego oraz udzielonych porad, 

liczba dzieci i rodzin objętych monitorowaniem, 

liczba wspieranych rodzin 

IX ODBIORCY PROGRAMU 

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych 

Dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki 

Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin. 

X PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym 

Poprawa stanu bezpieczeństwa dziecka i rodziny 

Wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb dzieci i rodzin w zakresie opieki i wychowania 

XI REALIZATORZY PROGRAMU 

Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach przy współpracy 

Z następującymi instytucjami: 

- Urzędem Gminy w Baćkowicach 

- Gminną  Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

- Policją  

Placówkami Oświatowymi 

Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie 

- Poradnią  Psychologiczno — Pedagogiczną  w Opatowie 

Organizacjami pozarządowymi 

- Sądem Rejonowym w Opatowie 

XII ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są: 

Rządowe programy 
Środki własne gminy 
Środki unijne 



XIII MONITORING I EWALUACJA 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Baćkowicach, który będzie corocznie przedkładał  Wójtowi Gminy Baćkowice 
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 
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