
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR XXIV/145/2020 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

 

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 roku o samorządzie 

gminnym   (t.j. Dz. U. z  2020r. poz. 713 ze zm. 
1
) i art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 

2020r., poz.  821), Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Dz.U. z 2020r.  poz. 1378. 



UZASADNIENIE 

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

systemie  pieczy zastępczej do zadań własnych  gminy należy m. in. opracowanie i  realizacja 

trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny.  

Zgodnie z art. 179 ust. 2 w/w ustawy Rada Gminy, biorąc pod uwagę potrzeby w 

zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej , uchwala gminny program wspierania 

rodziny. 

Poprzedni Program był  uchwalony na lata 2018 -2020r., w  związku z  powyższym  

zachodzi konieczność kontynuacji działań na rzecz wpierania rodzin poprzez podjęcie  nowej  

uchwały  przez  Radę  Gminy Bądkowo w  sprawie  Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata  2021 – 2023. 

Program został poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy Bądkowo. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXIV/145/2020 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 22 grudnia 2020r. 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

WSPIERANIA RODZINY 

NA LATA 2021- 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. WPROWADZENIE 

 

Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczeństwa i naturalne środowisko wychowawcze 

dziecka, które oddziałuje na jego osobowość przekazując mu swój system wartości, tradycje i 

obyczaje, ukierunkowując jego aktywność i postępowanie na całe życie. Rodzina jest 

najbardziej stabilnym dla dziecka punktem odniesienia oraz źródłem zaspokajania jego 

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

konsekwentnie  i z powodzeniem wypełniająca swoje zadania stanowi dla swoich członków, a 

przede wszystkim dla dzieci, źródło poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. 

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynników, wśród których 

najniebezpieczniejsze są zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie może uczynić daną 

rodzinę dysfunkcyjną, która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i 

innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązać swoich problemów i sytuacji 

kryzysowych. Uzależnienia, przemoc, niezaradność i brak umiejętności wychowawczych, 

zdarzenia losowe wywołujące sytuacje kryzysowe oraz zła sytuacja materialna to główne 

problemy dezorganizujące życie rodzin, które mają charakter złożony, wymagający 

interdyscyplinarnych rozwiązań.W przypadku dezorganizacji rodziny, nie spełnia ona swoich 

podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, a zachowania 

poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi, 

moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Dlatego też, jeżeli w funkcjonowaniu rodziny 

pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane 

są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego 

monitorowania przez pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, pedagogów 

szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych i 

przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną. 

 

Polityka prorodzinna powinna bowiem odpowiadać na współczesne wyzwania wynikające z 

przemian rodziny i uwarunkowań oddziałujących na jej funkcjonowanie. Powinna być 

ukierunkowana na wspieranie i pomoc w przezwyciężaniu trudności, a w konsekwencji na 

usamodzielnienie poprzez wskazanie sposobów wyjścia z sytuacji kryzysowej. 

Gminny program wspierania rodziny wyznacza zespół planowanych działań mających na celu 

wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego 

funkcjonowania, w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece 

i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu zadania powinny koncentrować się 

nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach gdy dziecko umieszczone 

zostanie poza rodziną biologiczną w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.  

 

II. UZASADNIENIE WDROŻENIA PROGRAMU DO REALIZACJI 

 

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

systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy między innymi opracowanie i 

realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny. 

W świetle zadań ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter 

interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego 

lokalnego systemu. Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane 

przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji. 



Konsekwencją powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego programu wspierania 

rodziny w gminie Bądkowo na lata 2021 – 2023. Podstawowym założeniem Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mających na 

celu przywrócenie im zdolności  do wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodzina oraz 

zapewnienie pomocy w opiece  i wychowaniu dzieci. 

 

Podstawa Prawna: 

 

a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

b) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

d) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminie Bądkowo na lata 2017- 2027, 

przyjętej uchwałą Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy w Bądkowie z dnia 29.12.2016 r. 

 

e) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

dla Gminy Bądkowo  

f) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

III. DIAGNOZA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ W GMINIE 

BĄDKOWO 

 

Gmina Bądkowo położona jest na Kujawach w południowo-wschodniej części województwa 

kujawsko-pomorskiego, w powiecie aleksandrowskim. Na terenie gminy Bądkowo znajduje 

się 26 wsi zgrupowanych w 24 sołectwach. Czynniki demograficzne kształtują się średnio 

korzystnie. Negatywny wpływ na rozwój demograficzny ma również sytuacja społeczno - 

gospodarcza, a zwłaszcza trudna sytuacja na rynku pracy. 

Gmina Bądkowo liczy 4 236 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2020r.), z tego 118 to osoby 

bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kuj. (stan na 

dzień 30.10.2020r. Stopa bezrobocia w powiecie Aleksandrów Kuj. wynosi 13,5% (stan na 

dzień 30.09.2020r.) 

Gmina niezamożna, bez rozwiniętego przemysłu. 70% ludności utrzymuje się z rolnictwa. 

Brak jest na terenie gminy Bądkowo większych zakładów przemysłowych. 

Klientami  pomocy społecznej w gminie Bądkowo są przede wszystkim rodziny i osoby o 

niskich dochodach, bezrobotni, niepełnosprawni, przewlekle chorzy, niezaradni życiowo, 

osoby bezradne w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Rodziny korzystające z pomocy 

to w większości rodziny wieloproblemowe, a więc  takie w których równocześnie występuje 

kilka czynników kwalifikujących do pomocy. 

Poniższa tabela przedstawia najczęstsze przesłanki udzielania pomocy osobom i rodzinom 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 



 

 

POWODY PRZYZNANIA POMOCY 

  

  Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

  

      2017 

   

2018 

 

                   2019 

 Liczba  

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w  rodzinach 

Liczba  

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Ubóstwo 79 199 76 180 74 175 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

8 40 10 55 10 55 

Rodzina niepełna 11 32 10 24 8 25 

Wielodzietność 37 205 4 36 3 19 

Bezrobocie 67 173 62 177 55 144 

 

Istotne finansowe wsparcie dla matek nigdzie nie ubezpieczonych stanowi świadczenie 

rodzicielskie przyznawane niezależnie od dochodu do czasu  ukończenia przez dziecko 

jednego roku życia w kw. 1000 zł miesięcznie oraz zastosowanie mechanizmu „złotówka za 

złotówkę” dla rodzin których dochód przekroczył ustawowe kryterium dochodowe 

uprawniające do świadczeń rodzinnych. Budżety domowe dość poważnie zasilają 

świadczenia „500+”  wypłacane na każde dziecko oraz „Dobry start” – 300+ na każde uczące 

się dziecko. 

                    Wydatkowanie środków na świadczenie wychowawcze 500+ 

                     2017                    2018                     2019 

Liczba rodzin      Kwota 

wydatkowania 

Liczba rodzin       Kwota 

wydatkowania 

Liczba dzieci       Kwota 

wydatkowania 

      311 3 174,656,00zł 308 2 926 913,00zł    721  3 585 568 

 

Wypłacane są  również świadczenia rodzinne: 

 

                             Wydatkowanie środków na świadczenie rodzinne 

                     2017                    2018                     2019 

Liczba rodzin      Kwota 

wydatkowania 

Liczba rodzin       Kwota 

wydatkowania 

Liczba rodzin       Kwota 

wydatkowania 

  249 1 693 986,00zł 229 1 461 133,00zł       230 1 591 452,00zł 

 



Z Funduszu Alimentacyjnego na podst. przepisów „Ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów”  korzysta: 

 

                                         Fundusz Alimentacyjny 

                     2017                    2018                     2019 

Liczba rodzin      Kwota 

wydatkowania 

Liczba rodzin       Kwota 

wydatkowania 

Liczba rodzin       Kwota 

wydatkowania 

  17 65 620,00zł 18 75 800,00zł       16   63 293,00 zł 

 

Realizowana jest wypłata stypendiów szkolnych:  

 

                              Wydatkowanie środków na stypendia szkolne 

                     2017                    2018                     2019 

Liczba dzieci      Kwota 

wydatkowania 

Liczba dzieci       Kwota 

wydatkowania 

Liczba dzieci       Kwota 

wydatkowania 

       85 77 670,00zł 79 82 275,00zł         69    74 184,00zł 

 

Kolejny program kierowany do rodzin to Karta Dużej Rodziny - polegający na przyznaniu 

korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form 

działalności. Ulgi i zniżki oferują instytucje państwowe podległe ministerstwom oraz 

podmioty prywatne na podst. pisemnej umowy z Ministerstwem Pracy. Realizacja 

powyższego zadania przedstawia się następująco: 

                                       KARTA DUŻEJ RODZINY 

                  2014-2017                    2018                     2019 

Liczba 

wniosków 

Liczba     

wydanych 

Kart Dużej 

Rodziny 

Liczba 

wniosków 

Liczba     

wydanych 

Kart Dużej 

Rodziny 

Liczba 

wniosków 

Liczba     

wydanych 

Kart Dużej 

Rodziny 

58        231 10 52         85         182 

 

Szkoły na terenie gminy cyklicznie realizują ze swoimi uczniami działania ujęte w szkolnych 

programach wychowawczych oraz profilaktycznych. Oba programy są spójne z założeniami 

rządowego dokumentu adresowanego do placówek oświatowych: ”Bezpieczna i przyjazna 

szkoła”. Realizowane są programy  profilaktyczne we współpracy z przedstawicielami 

różnych instytucji. Organizowane są spotkania obejmujące grupę dzieci, nauczycieli oraz 

rodziców gdzie akcentowane są kwestie przemocy, radzenia sobie z agresją, wspólnego 

spędzania czasu wolnego czy budowania właściwych postaw i relacji w rodzinach, 

właściwego zachowania i promowania wartości. Corocznie z Kuratorium Oświaty wysyłane 

są dzieci z rodzin nisko sytuowanych na kolonie letnie. 

Wsparcie dla rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy oferuje Gminna 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od pracujących w interdyscyplinarnych zespołach 



potrzebujący i szukający wsparcia otrzymują  informacje nt. możliwości poszukiwania 

pomocy oferowanej przez instytucje. Przekazywane są informacje na temat możliwości 

prowadzenia postępowania karnego czy innych dyscyplinujących do osiągnięcia pożądanego 

zachowania przez osoby zakłócające spokój, porządek publiczny, oddziałujących na rozkład 

pożycia rodzinnego czy demoralizację dzieci. Komisja znaczną część posiadanych środków 

przeznacza na działania profilaktyczne i edukacyjne głównie wśród dzieci i młodzieży – w 

tym m.in. dofinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na obozy socjo 

- terapeutyczne. Młodzież i dzieci uczestniczą w spektaklach edukacyjno- wychowawczych, 

warsztatach, występach, spotkaniach. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, udzielanie wsparcia i 

pomocy środowiskom abstynenckim jak i zagrożonym uzależnieniami od kilku lat realizuje 

gmina Bądkowo w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Na  realizację tych zadań wydatkowano następujące środki: 

Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży  w ramach  

Gminnego  Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

 

                     2017                    2018                     2019 

Liczba dzieci 

objętych 

wsparciem 

 

Kwota 

wydatkowania  

Liczba dzieci 

objętych 

wsparciem 

Kwota 

wydatkowania  

Liczba dzieci 

objętych 

wsparciem 

Kwota 

wydatkowania 

 

       250 

 

 

21 105,00zł 

 

 

       250 

 

32 282,00zł 

 

       400 

 

 

  32 915,00zł 

 

 

 

Z działań profilaktycznych skorzystało: 

 

                     2017                    2018                     2019 

Forma wsparcia Liczba dzieci 

objętych 

wsparciem 

 Liczba dzieci objętych 

wsparciem 

 Liczba dzieci objętych 

wsparciem 

 

Wyjazd dzieci na 

obóz socjo - 

terapeutyczny 

 

 
 

8     

 

  
 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

Warsztaty 

profilaktyczne  

w szkołach 

 

145 

  

145 

  

60 

Udział dzieci  

w programach  

i spotkaniach 

profilaktycznych 

 

239 

  

200 

  

200 



 

Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób  

z Problemem Alkoholowym i Członków ich Rodzin w ramach  

Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

 

 

                     2017                    2018                     2019  

Liczba osób 

korzystających 

z porad 

Kwota 

wydatkowania  

Liczba osób 

korzystających 

z porad 

Kwota 

wydatkowania 

Liczba osób 

korzystających 

z porad 

Kwota 

wydatkowania 

 

31 6 000,00zł 

 

26 8 090,00zł 25 6 000,00zł  

 

 

Z terenu Gminy Bądkowo przebywają małoletnie dzieci w placówce opiekuńczej oraz w 

rodzinnej pieczy zastępczej spokrewnionej:  

 

Pobyt dzieci  

w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. 

oraz w rodzinnej pieczy zastępczej 

 

                     2017                    2018                     2019 

Liczba dzieci      Kwota 

wydatkowania 

Liczba dzieci       Kwota 

wydatkowania 

Liczba dzieci       Kwota 

wydatkowania 

       4 52 342,00zł 

 

3 18 155,00zł       5      4 339 

 

Od kwietnia 2013r. na podst. pisemnych umów z Wojewodą realizowany jest program 

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Wsparciem na przestrzeni tych 

kilku lat zatrudniony był jeden asystent rodziny 

 

Asystent rodziny obejmował swą opieką: 

 

                     2017                    2018                     2019 

Liczba rodzin Liczba dzieci 

w tych 

rodzinach 

 

Liczba rodzin Liczba dzieci 

w tych 

rodzinach 

Liczba rodzin  Liczba dzieci 

w tych 

rodzinach 

5 17 Brak etatu 

asystenta 

 

- 4 16 

 

Działalność kulturalną i edukacyjną prowadzi Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna.  



Należy więc ocenić że państwo jak również samorząd kierują coraz szersze wsparcie 

finansowe (m.in. świadczenia wychowawcze 500+ oraz „Dobry Start” 300+)  dla rodzin z 

dziećmi. Sytuacja finansowa winna być więc stabilna , niewymagająca dodatkowych 

interwencji, lub w ograniczonym zakresie. Problemem jest niewłaściwe gospodarowanie 

budżetem domowym, postawa roszczeniowa, problemy z prawidłowym funkcjonowaniem w 

rodzinie.  

IV. ADRESACI PROGRAMU 

Gminny Program wspierania rodziny adresowany jest do : 

1. Rodzin, w tym niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo. 

2. Rodzin żyjących w ubóstwie, w tym dotkniętych bezrobociem. 

3. Rodzin dotkniętych przemocą. 

4. Dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. 

5. Rodzin z problemem długotrwałej choroby i niepełnosprawności 

 

V. ANALIZA SWOT GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

 

Mocne strony: 

- Opracowana Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

· Powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

· Działalność profilaktyczna i edukacyjna 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

· Baza instytucji wspierających rodzinę (policja, 

sąd, PCPR, GOPS, służba zdrowia, oświata, 

kościół katolicki) 

· Dobre rozeznanie środowiska lokalnego przez 

pracowników służb pomocy społecznej 

· Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje 

pracowników działających na rzecz rodziny 

- Wsparcie stypendialne dla dzieci i młodzieży 

 

Szanse: 

Słabe strony: 

 

- Bierna postawa klientów wobec problemów 

występujących w rodzinie, niechęć do 

nawiązywania współpracy z placówkami 

niosącymi pomoc w tym zakresie. 

 

- Utrudniony dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego (psycholog, psychiatra, 

mediator rodzinny)- dojazd do miasta 

powiatowego. 

 

- Brak pozytywnych wzorców osobowych  

w rodzinach dysfunkcyjnych, odrzucanie 

autorytetu szkoły/nauczyciela. 

 

- Brak świadomości społecznej o potrzebach 

 i możliwościach w zakresie opieki rodziny 

zastępczej. 

 

-Wyuczona bezradność i postawa roszczeniowa, 

uzależnienie od pomocy instytucjonalnej(głównie 

finansowej) i brak współpracy ze strony rodzin  

w zakresie rozwiązywania problemów 

 

Zagrożenia: 

 

-Powołanie asystenta rodziny celem wsparcia 

rodzin przeżywających trudności w pełnieniu 

 

- Niestabilność prawa dotyczącego polityki 

społecznej, niespójność, częste zmiany i 



funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

 

-Rozwój wolontariatu. 

 

-Edukacja rodziców. 

 

-Wzmocnienie współpracy pomiędzy 

instytucjami wspierającymi rodzinę. 

 

-Rosnące wsparcie finansowe dla rodzin  

o charakterze socjalnym 

 

trudności w interpretacji przepisów. 

 

- Zanik więzi i tradycji rodzinnych ,,Pęd życia”. 

 

- Wzrost kosztów utrzymania rodzin. 

- Zatrudnienie niezgodne z kwalifikacjami daleko 

poza miejscem zamieszkania, bądź wymagające 

pełnej dyspozycyjności. 

 

-Wzrost patologicznych zachowań wśród dzieci 

 i młodzieży, konsumpcjonizm, przypadki 

przemocy. 

 

-Uzależnienia członków rodziny od alkoholu. 

 

 

VI. CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE 

1. Cel główny programu 

Zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy na rzecz rodzin, 

wzmacnianie rodziny i tworzenie warunków do jej prawidłowego rozwoju. 

2. Cele szczegółowe: 

a) Wspieranie rodziny w opiece i wychowaniu 

Wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 

Wspieranie rodzin niepełnych, przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

b)Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu 

Promowanie wartości rodziny - promowanie i wspieranie różnorodnych form integracji rodzin  

i społeczności lokalnych 

Wspieranie wychowawczej i wspierającej roli instytucji współpracujących z rodziną (szkoła , 

kluby sportowe, biblioteki, poradnie 

Promowanie i wspieranie organizacji różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i 

młodzieży - wypoczynek letni i zimowy w tym także z uwzględnieniem programów 

profilaktycznych 

Propagowanie i inicjowanie działań na rzecz środowiskowych form wspierania rodzinyw 

wychowaniu dzieci 

Praca z rodziną prowadzona przez pracowników socjalnych GOPS oraz asystenta rodziny 

Działalność edukacyjno – informacyjna na rzecz podniesienia świadomości w zakresie 

prawidłowego funkcjonowania rodzin w społeczeństwie lokalnym 

Wsparcie finansowe, rzeczowe i usługowe ( stypendia socjalne, dożywianie, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze) 

c) Niesienie wsparcia i pomocy  zapobiegających kryzysowi w rodzinie i umożliwiających 



wyjście z sytuacji kryzysowej  

- Współpraca z PCPR w Aleksandrowie Kuj. w realizacji programu ,,Rodzina w Centrum” 

-Kierowanie rodzin z problemami społecznymi do specjalistów w powiecie – psycholog, 

mediator, prawnik 

-Wspieranie działań wychowawczych na rzecz rodzin , w tym niepełnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci i rodziców 

Współpraca w zakresie działań na rzecz skutecznej aktywizacji społecznej i zawodowej 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ( prace społeczno – użyteczne , roboty 

publiczne) 

d) Praca socjalna na rzecz rodzin z dziećmi 

Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, wykluczeniem społecznym – 

motywowanie do podejmowania działań nakierowanych na zmianę 

Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; 

Zwiększanie dostępności do informacji o instytucjach i formach pomocy ( przemoc, 

uzależnienia itp.) 

Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

Tworzenie i realizacja programów z zakresu profilaktyki przemocy, uzależnień itp. 

Tworzenie możliwości i sprzyjanie podnoszeniu wiedzy i doskonalenia umiejętności osób 

bezpośrednio pracujących z rodziną 

Podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz utrzymania bądź powrotu dziecka do 

rodziny naturalnej. 

VII. REALIZOTORZY PROGRAMU 

 

Program będzie realizowany prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie we 

współpracy z instytucjami realizującymi zadania w zakresie wspierania rodziny oraz 

pełniącymi funkcje wspierające:  

1. Urząd Gminy Bądkowo;  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; 

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

4. Dzielnicowy KPP w Aleksandrowie Kuj.;  

5. Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj.; 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.; 

7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie ( pedagog szkolny, psycholog szkolny, 

wychowawcy); 

8. Przychodnia Rodzinna w Bądkowie; 

9. Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie. 

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU: 

 



1. Środki własne gminy (w dyspozycji GKRPA, ZI, GOPS ) 

2. Dotacje z budżetu państwa. 

3. Programy rządowe z zakresu wspierania rodziny. 

4. Środki pozabudżetowe 

Środki finansowe na realizację poszczególnych działań będą uwzględniane cyklicznie w 

rocznych planach finansowych. 

 

IX. EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja niniejszego programu pozwoli na: 

1. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny biologicznej. 

2. Przeciwdziałanie jej marginalizacji i degradacji społecznej. 

3. Dążenie do integracji rodziny. 

4. Szczegółową analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz  

    zabezpieczenie  podstawowych potrzeb bytowych rodzin. 

5. Poprawę bezpieczeństwa dziecka i rodziny. 

6. Przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. 

7. Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin. 

8. Podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty zaangażowane w realizację 

programu 

 

X. MONITORING I EWALUACJA 

Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji programu służy sprawdzeniu czy zostały 

zrealizowane planowane działania oraz jaki jest wynik zrealizowanych przedsięwzięć. 

Program wspierania rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. Realizowany będzie 

przy współpracy z gminą, jednostkami samorządowymi oraz innymi podmiotami, które 

zajmują się rodziną. Informacje do monitoringu realizacji programu będą pozyskiwane od 

podmiotów zaangażowanych w realizację programu.  

Celem ewaluacji programu jest:  

 doskonalenie podejmowanych działań w ramach programu,  

 informacje o efektach wdrażania programu oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania związane  

z realizacją programu,  

 wzrost jakości programu,  

 pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie programu wśród wszystkich zainteresowanych 

jej funkcjonowaniem i jej efektami. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

terminie do 31 marca każdego roku, sporządzi sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu 

wspierania rodziny w ramach sprawozdania rocznego z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 

 


