
UCHWAŁA NR VI/28/2015
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013r. poz.594) oraz art.176 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tekst jednolity z 2013r. Poz.135 z późn. zm.) Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Załącznik do Uchwały Nr VI/28/2015

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 25 marca 2015 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
W GMINIE DWIKOZY NA LATA 2015-2017

I. Wprowadzenie

Rodzina jest niewątpliwie istotnym elementem funkcjonowania społeczeństw nierozerwalnie związanym 
z określoną kulturą. W zależności od miejsca i czasu rodzina przybierała bardzo zróżnicowane formy i dlatego też 
istnieje wiele definicji ją określających.

Szczepański J. zwraca uwagę na to, iż rodzina człowiecza opiera się na biologicznych podstawach: „...stałość 
popędu seksualnego, jego różne formy sublimacji i powstająca wokół jego powstawania otoczka emocjonalna 
stanowi zespół czynników biopsychicznych stanowiących podstawę małżeństwa rodziny człowieczej”.

Ziemska M. natomiast określa rodzinę jako: „...małą, naturalną grupę społeczną, składającą się z małżonków 
i ich dzieci, stanowiącą ciągłość względnie trwałą, lecz jednocześnie podlegającą dynamicznym przekształceniom, 
związanym głównie z biegiem życia wchodzących w jej skład jednostek”.

Rodzina przez zamierzone oddziaływanie opiekuńcze i wychowawcze, a także przez niezamierzony wpływ 
wynikający ze wzajemnych stosunków uczuciowych i zespołu interakcji między członkami oraz różne wzorce 
osobowe rodziców przyczynia się do fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju dziecka. Dzięki tym 
oddziaływaniom przygotowuje je do samodzielnego życia w społeczeństwie, które podejmie jako już dorosły 
człowiek.

Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Dlatego, gdy w rodzinie 
pojawią się dysfunkcje, instytucje i służby ukierunkowane na wspieranie rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej 
rzecz określonych działań.

Rodziny wewnętrznie rozbite, w znacznym stopniu zdezorganizowane lub o zakłóconym funkcjonowaniu, 
wpływają na swych członków ujemnie, przyczyniając się do powstawania osobowości dysharmonijnej, niedojrzałej 
lub wręcz patologicznej, a niebezpieczeństwo to zagraża głównie dzieciom i młodzieży.

Rodziny przebywające w sytuacjach kryzysowych bez wątpienia wymagają pomocy.

Choroba alkoholowa, przemoc w rodzinie, niewydolność w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 
stanowią główne czynniki dezorganizujące życie rodziny, którym często towarzyszy problem ubóstwa, 
długotrwałego bezrobocia, czy zagrożenia bezdomnością. Rodziny takie wymagają stałego wsparcia 
i monitorowania przez przedstawicieli różnych grup zawodowych; pracowników socjalnych, asystentów rodziny, 
pedagogów, policji itp.,

Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i pomocy specjalistycznej sprzyja pogłębianiu zjawiska 
degradacji struktur rodzinnych. Skutki takich zjawisk uderzają najczęściej w najsłabsze ogniwa rodziny jakimi są 
dzieci. Dlatego też priorytetem wspierania rodziny ma być zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci 
i młodzieży oraz kształtowanie w nich pożądanych społecznie postaw.

Ważnym poradnictwem specjalistycznym jest praca asystenta rodziny, która prowadzona jest w miejscu 
zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Celem asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która 
umożliwi jej prawidłowe pełnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Praca asystenta z rodziną winna być prowadzona do momentu osiągnięcia przez rodzinę założonych celów jak 
również przywrócenia właściwej funkcji opiekuńczo – wychowawczej w rodzinie oraz prawidłowego 
funkcjonowania w środowisku.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, 
uprawnienia i możliwości.
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Obowiązek opracowania i realizacji 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny wynika z art. 176 pkt.1 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 135 ze zm.). Wpisuje się on także w założenia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 
art. 17 ust. 1 pkt.13 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), zgodnie z którą gmina zobowiązana jest do 
tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza zespół planowanych działań mających na celu wspierania 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, poprzez proces 
przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania. Punktem wyjścia do określenia zadań 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dwikozach.

II. Diagnoza

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno w ramach 
zadań własnych jak i zadań zleconych. Ponadto tutejszy OPS wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych 
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W zaprezentowanej diagnozie dla zobrazowania problemu zaburzeń w funkcjonowaniu rodzin na terenie Gminy 
Dwikozy przytaczamy dane liczbowe obrazujące demografię w gminie oraz w odniesieniu do rodzin liczbę dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym.

Tabela nr 1. Dane sytuacji demograficznej w gminie Dwikozy

Dane demograficzne – stan na 31XII
Wyszczególnienie Rok 2013 Rok 2014

Mieszkańcy – w osobach
Ogółem 9015 8972

w tym
kobiety 4994 4902
mężczyźni 4021 4070

Źródło: dane z UG

Tabela nr 2. Dane dotyczące liczby uczniów na terenie gminy Dwikozy

Liczba uczniów na terenie gminy Dwikozy – stan na 31 XII
Wyszczególnienie Rok 2013 Rok 2014

Uczniowie
Ogółem 724 719
Gimnazjum 263 241
Szkoły Podstawowe 461 478

Tabela: dane z GZO

Z przytoczonych danych demograficznych wynika tendencja malejąca, co nie znaczy, że nie należy zająć się 
pomocą rodzinom tego wymagającym. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują działania stosownie do 
zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. 
zm.). Działalność Ośrodka w tej dziedzinie jest szeroko zakrojona, a opiera się na profesjonalnym podejściu 
pracowników socjalnych. Pracę socjalną wykonuje się z każdym zgłaszającym się do OPS klientem wymagającym 
tej formy wsparcia.

W pojęciu pracy socjalnej mieści się właściwie każda pomoc udzielona przez Ośrodek. Szczególną uwagę 
zwraca się na rodzinę i jej prawidłowe funkcjonowanie.

Zadania ujęte w programie zmierzają w kierunku wspierania rodziny przeżywającej trudności celem 
przywrócenia zdolności do wypełniania prawidłowych ról społecznych.

Diagnoza sytuacji rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2013 – 2014

Dane przedstawione w diagnozie niżej wskazują, że dominującym problemem rodzin na terenie Gminy Dwikozy 
są:

1. Rodziny niewydolne wychowawczo
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Bezradność opiekuńczo - wychowawcza stanowi jedną z dysfunkcji, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.). Najczęściej niezaradność 
rodziny w opiece i wychowaniu dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami, w szczególności z przemocą domową, 
uzależnieniami, ubóstwem, długotrwałą chorobą, samotnym wychowywaniem dziecka, sieroctwem, długotrwałym 
pozostawaniem bez pracy.

Tabela Nr 3. Rodziny niewydolne wychowawczo objęte pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach 
w latach 2013 – 2014

Rok 2013 Rok 2014
Liczba rodzin 32 32
Liczba osób w rodzinach 139 146

Źródło : sprawozdanie MPiPS - 03

Z danych uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ustalono, (dane na dzień 
31.12.2014 r.), że w 5 rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych było 5 dzieci, a w 1 rodzinie 
zawodowej było umieszczone 1 dziecko.

Pozostałe rodziny niewydolne wychowawczo objęte były bezpośrednim wsparciem tut. Ośrodka w zakresie 
posiadanych przez Ośrodek kompetencji, tj.: w postaci pracy socjalnej, pomocy materialnej, poradnictwa.

2. Rodziny dotknięte ubóstwem.

Jednym z powodów przyznania pomocy w latach 2013 – 2014 było ubóstwo, określane jako nieosiąganie 
kryterium dochodowego określanego w ustawie o pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej 542,00 zł, 
a dla osoby w rodzinie 456,00 zł.

Tabela Nr 4. Osoby dotknięte ubóstwem objęte pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach 
w latach 2013 – 2014

Rok 2013 Rok 2014
Liczba rodzin 130 95
Liczba osób w rodzinie 435 273

Źródło : sprawozdanie MPiPS- 03

3. Niepełnosprawność jednego z członków rodziny.

Liczba osób zaliczonych do grona osób niepełnosprawnych z roku na rok wzrasta, co obserwuje się 
w świadczeniach rodzinnych. Z uwagi na wzrastające koszty leczenia oraz zakupu leków pogarsza się byt osób, 
w tym niepełnosprawnych, które korzystają ze wsparcia pomocy społecznej.

Tabela Nr 5. Osoby objęte pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach z powodu 
niepełnosprawności.

Rok 2013 Rok 2014
Liczba rodzin 104 115
Liczba osób w rodzinach 275 280

Źródło: Sprawozdanie MPiPS- 03

4. Bezrobocie jako powód dysfunkcyjności rodziny.

Na podstawie statystyki Urzędu Pracy w Sandomierzu na koniec 2013 roku z terenu gminy było 
zarejestrowanych 577 osób jako bezrobotne, na koniec 2014 roku 487 osób. Z powyższych danych wynika, że stan 
bezrobocia ma tendencję malejącą. Pozostawanie bez pracy było jednym z głównych powodów udzielania pomocy 
społecznej.

Tabela Nr 6. Osoby objęte pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach z powodu bezrobocia.

Rok 2013 Rok 2014
Liczba rodzin 157 147
Liczba osób w rodzinach 506 463

Źródło : sprawozdanie MPiPS-03
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5. Problemy alkoholowe występujące w rodzinie.

Problemy alkoholowe w rodzinie wpływają na nieprawidłowe funkcjonowanie całej rodziny, w tym dzieci.

Tabela Nr 7. Osoby objęte pomocą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z powodu 
problemów alkoholowych

Rok 2013 Rok 2014
Liczba rodzin 18 42
Liczba osób w rodzinach 73 166

Źródło: informacja UG w Dwikozach

6. Rodziny dotknięte przemocą domową.

Jedną z przyczyn korzystania z systemu pomocy społecznej stanowi przemoc domowa. Zadania związane 
z rozwiązywaniem problemów przemocy, wsparciem dla ofiar przemocy i postępowaniem wobec sprawcy Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dwikozach wykonuje przy współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy 
OPS-Dwikozy.

Tabela Nr 8. Osoby korzystające ze wsparcia z powodu przemocy domowej.

Rok 2013 Rok 2014
Liczba rodzin 6 6
Liczba osób w rodzinach 18 18

Źródło: sprawozdanie MPiPS- 03

7. Inne powody występujące w rodzinach wymagających wsparcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach udziela wsparcia również z innych powodów stanowiących również 
o dysfunkcyjności rodziny takich jak: długotrwała choroba, bezdomność, zdarzenie losowe lub narkomania.

III. Zasoby gminy.

Po zapoznaniu się z przyczynami nieprawidłowego funkcjonowania rodzin należy temu przeciwdziałać 
wykorzystując zasoby gminy w tym zakresie.

Program wspierania rodziny służyć ma realizacji gminnej polityki rodzinnej. Działania na rzecz dziecka 
i rodziny realizują instytucje opisane poniżej:

1. Gminny Zespół Oświaty w Dwikozach – przyznawanie i wypłacanie stypendiów, dowozy dzieci 
niepełnosprawnych.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach – praca socjalna, pomoc finansowa, rzeczowa i usługowa oraz 
aktywizacja – społeczno – zawodowa.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przeciwdziałanie problemom dotyczącym 
nadużywania alkoholu i innych uzależnień.

4. Gminny Zespól Interdyscyplinarny - wspieranie i pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

5. Placówki służby zdrowia z terenu gminy - działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej.

6. Placówki oświatowe z terenu gminy- działalność edukacyjno- wychowawcza, wsparcie pedagogiczne dla 
dzieci.

7. Parafie z terenu gminy – działalność charytatywna.

8. Komisariat Policji w Dwikozach – udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, interwencje 
w zakresie przemocy.

9. Organizacje pozarządowe – w zależności od celów statutowych.

Wszystkie wymienione wyżej instytucje swoje działania ukierunkowane mają na pomoc dzieciom i rodzinie.

IV .Cel główny programu

Celem głównym naszego programu jest stworzenie warunków do prawidłowego wypełnienia przez rodziny 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych na terenie gminy Dwikozy.
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V. Cele szczegółowe programu

Lp. Cele szczegółowe Działania Termin 
realizacji Realizatorzy Wskaźnik

1.

podejmowanie 
działalności 
profilaktycznej 
sprzyjającej 
umocnieniu rodziny

udział w projektach 
realizowanych przez 
instytucje lokalne mające 
na celu wspieranie 
rodziny

2015-2017 wszystkie 
podmioty

-liczba 
zrealizowanych 
programów,

-ustalanie rodzin 
wspierających

-liczba ustalonych 
rodzin,
-liczba rodzin 
wspierających,

- praca z rodziną – 
poradnictwo 
specjalistyczne

-liczba rodzin 
objętych 
poradnictwem,

2. wspieranie rodzin 
dysfunkcyjnych

-pomoc w opiece 
i wychowaniu dziecka 
poprzez wprowadzenie 
asystentów rodzin

2015-2017 wszystkie 
podmioty

-liczba rodzin 
objętych wsparciem 
asystenta

-liczba fachowców 
pracujących 
z rodziną,

3.

podejmowanie 
i koordynowanie 
działań na rzecz 
powrotu dziecka 
do rodziny 
biologicznej

-współpraca 
z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodziny- 
tworzenie możliwości 
podnoszenia kwalifikacji 
– szkolenia dla 
pracowników socjalnych 
i innych specjalistów - 
współpraca szkół, policji, 
kuratorów, Gminnej 
komisji Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, 
Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, 
organizacji 
pozarządowych

2015-2017 wszystkie 
podmioty -liczba dzieci 

powracających 
do rodzin 
biologicznych

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych 
na rodzinę, wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz powrotu 
dziecka do rodziny biologicznej.

VI. Odbiorcy programu.

Program skierowany jest głównie do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych oraz przedstawicieli instytucji i służb pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

VII. Realizatorzy programu.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach przy współpracy z:

- Gminnym Zespołem Oświaty w Dwikozach;

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym;

- Placówkami oświatowymi;
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- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

- Policją;

- Sądem Rodzinnym i Nieletnich;

- Kuratorami zawodowymi i społecznymi.

VIII. Źródło finansowania

Źródła finansowania programu:

- środki własne gminy zaplanowane na dany rok budżetowy w Ośrodku Pomocy Społecznej;

- dotacje z budżetu państwa;

- środki pozabudżetowe.

IX. Sposób kontroli realizacji programu.

- W terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy roczne sprawozdanie 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.

- Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie 
wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformacyjnego, o którym mowa w art.187 
i 187 a ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

X. Monitorowanie i ewaluacja

Koordynatorem Programu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach. Ewaluacja Programu 
odbywać się będzie poprzez sporządzenie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych działań w danym roku 
obowiązywania programu. Sprawozdanie z realizacji Programu sporządzone zostanie na podstawie informacji 
uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji poszczególnych zadań.
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