
Uchwała Nr XXXIII/202/14 
Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 
 

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej na lata 2014 – 2016. 

 
 

        Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie  pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r.poz. 135 ze zm. poz. 154, 
poz. 866) Rada Gminy uchwala: 
  
§ 1. Gminny Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na   lata 
2014-2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
                                                            Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                            Alicja Lewandowska – Adam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  

do uchwały Nr  XXXIII/202/2014 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 stycznia 2014r. 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ  

NA LATA 2014-2016 

 

I. DIAGNOZA 

 

W roku 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach wspierał 131 rodzin, w tym niepełnych 27, 

wielodzietnych 10. W rodzinach tych wychowywało się 122 dzieci.  

W 2012 roku wsparciem objęto 129 rodzin, w tym niepełnych 24, wielodzietnych 10. Liczba dzieci w 

tych rodzinach 124. 

w roku 2013 wsparciem objęto 134 rodziny, w tym niepełnych 29, wielodzietnych 8,  a liczba dzieci w 

tych rodzinach zmalała do 120. 

Wyżej wspomniane rodziny żyją skromnie, niektóre w niedostatku, a kilka z nich żyje w ubóstwie. 

Rozpiętość wiekowa wśród dzieci jest bardzo duża, stąd i potrzeby bardzo różne, zarówno materialne 

jak i niematerialne.  

Wsparcie jest niezbędne  - problem w tym, że wielu deklaruje pomoc, troskę i na deklaracjach się 

kończy. W większości tych rodzin, pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną z uwagi na złe warunki 

socjalno-bytowe. Niestety ich praca jest tak zbiurokratyzowana, że czas, jaki mogą poświęcić rodzinie 

nie jest wystarczający, wobec istniejących tam problemów. Najczęściej bowiem są to rodziny 

niewydolne wychowawczo. Dzieci zaniedbują naukę, bo nie ma osoby, która pomogłaby w odrabianiu 

lekcji i nauczyła je, jak się uczyć. Są przypadki nierealizowania obowiązku szkolnego i bardzo często 

zagrożenie demoralizacją z uwagi na alkoholizm lub pijaństwo rodziców. Równolegle występuje 

bardzo niska samoocena i czasami wstyd za styl życia rodziców oraz warunki bytowe. Bywa, że w 

środowisku lokalnym funkcjonuje niepisana zasada, stereotyp wspólnego mianownika dla całej 

rodziny. Jeśli ktoś ma nieszczęście być dzieckiem lub bratem alkoholika lub recydywisty, bratem 

chuligana z góry wiadomo, że z niego lub z niej nic dobrego nie wyrośnie. I tak drobne złośliwości, 

uszczypliwe uwagi czy delikatne straszenie na zasadzie porównań z negatywnym postępowaniem 



ojca, czy brata staje się bolesną igiełką, która ten strach sączy jak truciznę w serce dziecka i najpierw 

powoli podcina mu skrzydła, a potem już coraz bardziej wyzwala w nim złość, bunt i agresję. Jeszcze 

bardziej przykre i brzemienne w skutkach jest to, że wiele dzieci uważa za normalność styl życia 

swojej rodziny. Są pogodzone ze swoją sytuacją i skupiają się bardziej na tym, jak nie dać się 

rówieśnikom, jak udowodnić, że to, co robię, co mam, jak żyję, jest równie dobre. A często wzorcem 

wcale nie jest dobro tylko zło w ocenie społecznej. Im bardziej jestem zły, tym bardziej imponuję w 

swoim środowisku. Uczyć się?  To dla lizusów i maminsynków. Praca? A po co? Trochę dostanę w 

„opiece”, a reszta to już tylko „moja broszka”. W ten sposób rośnie kolejne pokolenie wykluczonych 

społecznie. Najwyższy czas zastanowić się nad tym jak najpierw zatrzymać ten niepochlebny przyrost 

wykluczonych, a następnie jakimi metodami, sposobami zredukować do minimum ilość osób i rodzin 

wykluczonych.  

Zadaniem własnym Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, wspólnie z jej pomocniczymi, 

wyspecjalizowanymi jednostkami jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zarządzanie i  

kierowanie sprawami publicznymi jej mieszkańców. Z socjologicznego punktu widzenia to właśnie 

rodzina jest podstawową grupą społeczną, na której opiera się społeczeństwo i cały naród. To rodzina 

daje oparcie, fundament i moc kolejnym pokoleniom. Jest bastionem wiary, polskości, bastionem 

tradycji. Oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka, przekazując mu swój 

system wartości, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest najbardziej 

stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawią się 

dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane są do wspierania rodziny i do podjęcia na jej rzecz 

określonych działań.  

     Problemy występujące w rodzinie często są bardzo złożone i wymagają interdyscyplinarnych 

rozwiązań. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników 

socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów 

sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz do podejmowania 

działań na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan działania. 

Praca tych przedstawicieli z rodziną powinna spotykać się ze wsparciem środowiska, w tym również 

bliższych i dalszych krewnych oraz z aktywnością danej rodziny. Ponadto powinna być prowadzona 

przez odpowiednio przygotowaną kadrę, kompetentną, obiektywną i podejmowana możliwie jak 

najwcześniej. Organizując różne formy wsparcia należy docenić i konsekwentnie realizować zasadę 

podstawowej roli rodziny, opiekuńczej i wychowawczej, a nie zastępować ją w pełnieniu tych ról. 

Wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie  rodziny. Stąd założeniem 

Programu jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz 

eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę. 

 

II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU  

 

 Program Wsparcia Rodziny zwany dalej Programem jest dokumentem przewidzianym do 

realizacji na lata 2014-2016, a jego funkcją jest stworzenie spójnego systemu środowiskowej pracy 



opiekuńczo-wychowawczej, dzięki któremu zwiększą się szanse życiowe dzieci z zaniedbanych 

środowisk bez konieczności zrywania więzi z rodziną. 

 

1. Pierwszym i priorytetowym celem niniejszego Programu jest zapobieganie umieszczenia dziecka w 

pieczy zastępczej lub w domu dziecka, podejmowanie działań, które zapewnią każdemu dziecku w 

gminie możliwości rozwoju i dorastania w rodzinie biologicznej, w miejscu stałego zamieszkania. 

Najważniejsze z tych działań to: 

1) edukowanie rodziców, dostarczanie im wiedzy o prawidłowościach lub nieprawidłowościach 
funkcjonowania rodziny i ich znaczeniu dla rozwoju dziecka,  
2) wspieranie poprzez poradnictwo, 
3) konsultacje dla osób zgłaszających z własnej inicjatywy problemy wychowawcze  
z dzieckiem, 
4) treningi umiejętności życiowych. 
 

Pomoc udzielana dziecku i rodzinie będzie obejmować: 

1) bezpośrednie kontakty z rodziną i dzieckiem,  
2) mediacje i negocjacje dotyczące ich postępowania i korekty sytuacji, 
3) pomoc doraźną, tj.: 

a)   pomoc materialną, 
b) pomoc w pisaniu podań, wniosków, próśb itp., 
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

4) Pomoc długofalową: 
a) wsparcie asystenta rodziny, 
b) skierowanie dziecka do placówki wsparcia dziennego, 
c) indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne, 
d) poradnictwo w sprawach życiowych codziennych (prowadzenie gospodarstwa domowego, 

gospodarowanie budżetem rodzinnym, pielęgnacja i zdrowotne potrzeby dzieci, 
e) wsparcie udzielane przez wolontariuszy. 

 

  2. Drugim celem Programu jest wsparcie dziecka wracającego z pieczy zastępczej do rodziny 

danego środowiska. Rodziny, których dzieci opuszczają zastępcze formy opieki wymagają wcześniej 

długoterminowego, systematycznego i specjalistycznego wsparcia w pełnieniu ról rodzicielskich. 

Realizacja założeń przyjętych w Programie pozwoli udzielić rodzinie szybkiej  

 i skutecznej pomocy, aby dziecko mogło do niej wrócić na stałe. 

Zakładane efekty to: 

1) zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną naturalną, 
2) działania interdyscyplinarne wielu podmiotów z terenu Gminy, którym szeroko pojęty problem 
rodziny nie jest obojętny, 
3) rozszerzanie dotychczasowych działań na rzecz dziecka i rodziny, 
4) propagowanie dobrych praktyk i wzorów inicjatyw kierowanych do rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 



 3. Dla skutecznego przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom Program opiera się na 

zasadach : 

1) podejmowania wczesnych działań profilaktycznych zanim narosną problemy, 
2) pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, 
3) podejmowanie działań nakierowanych na powrót dziecka do rodziny naturalnej. 

 

III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I EWALUACJA PROGRAMU 

 

Środki na realizację Programu mogą pochodzić z: 

1) budżetu gminy, 
2) ze środków na profilaktykę uzależnień, 
3) budżetu państwa 
 

IV. EWALUACJA PROGRAMU 

 

 Ewaluacja programu będzie przebiegała poprzez zbieranie, analizę i interpretacje danych. 

Wskaźnikami osiągnięcia celu pierwszego będzie: 

1) analiza porównawcza liczby wydanych w danym roku orzeczeń sądowych o umieszczeniu dzieci w 
instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych placówkach opieki całkowitej, 
2) ilość placówek wsparcia dziennego oraz liczba dzieci objęta ich wsparciem. 
Wskaźnikami osiągnięcia celu drugiego będzie: 

1) analiza porównawcza liczby dzieci opuszczających w danym roku różne formy pieczy zastępczej, 
2) analiza porównawcza liczby rodzin naturalnych, do których powróciły dzieci z różnych form 
pieczy zastępczej. 
 Uzyskane tę drogą informacje pozwolą na ocenienie wartości Programu oraz pomogą w 

dalszym planowaniu i realizacji Programu. Ewaluacja ma znaczenie dla podmiotów realizujących 

Program. Podmioty realizujące sprawdzą w ten sposób efektywność i skuteczność przyjętych założeń. 

 Program ten jest dokumentem otwartym i może podlegać okresowej weryfikacji i 

modyfikacji. 

 

V. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ NA LATA 2014-2016 

 

Zadanie Sposób realizacji 

CEL 1 Zapobieganie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub w domu dziecka  

1) Tworzenie odpowiednich struktur oraz 
podejmowanie różnorodnych działań 

1.1.1. Zatrudnienie asystentów rodziny, którzy 



obejmą wsparciem rodziny niewydolne 

wychowawczo. Wspieranie  

w osiąganiu stabilizacji finansowej  

i emocjonalnej, odbudowujących więzi rodzinne. 

Zatrudnianie asystentów  

na miarę potrzeb i możliwości oraz zgodnie z ustawą. 

Celem jest wychowanie dziecka w prawidłowo 

funkcjonującej rodzinie. 

1.1.2. Doskonalenie zawodowe pracowników 
instytucji  i organizacji zajmujących się pomocą 
dziecku i rodzinie 
Celem jest podnoszenie kwalifikacji  
i kompetencji  pracowników służb zajmujących się 
pomocą dziecku i rodzinie poprzez udział  
w szkoleniach, kursach i warsztatach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe oraz prowadzenie superwizji 

1.1.3. Wolontariat (starszy brat, starsza siostra, starszy 
przyjaciel), dostarczanie innych wzorców współżycia  
niż funkcjonujące  
w rodzinie. 
Celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w 
życiu dziecka zaniedbanego  
i w rodzinie  
z „grupy ryzyka” 

1.1.4. Prowadzenie warsztatów, pogadanek dla 
rodziców dzieci sprawiających problemy 
wychowawcze. 
Celem jest uświadomienie zagrożeń  
i podniesienie umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych 

1.1.5. Praca edukacyjno-terapeutyczna  
z rodzicami zagrożonymi ograniczeniem władzy 
rodzicielskiej i umieszczeniem dzieci  
w pieczy zastępczej. 
„Rodzina na plus”. 
Cel- wzmocnienie rodziny naturalnej: 
- poprawienie relacji z dzieckiem, 
- wspólne wypracowywanie właściwego modelu 
rodzica, 
- praca nad rozwojem kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych, 
- psychoedukacja rodziców mająca na celu  
uświadomienie mechanizmów oraz skutków 
uzależnień i ich wpływ na cały system rodzinny. 
 

wspierających rodziny z „grupy ryzyka” 

1.1.6. Prowadzenie terapii i mediacji 
 w sprawach rodzinnych. 
Cel – poprawa relacji w rodzinie łagodzenie napięć i 



wsparcie  
w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. 

1.1.7. Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego 

1.2.1. Świetlice środowiskowe  
Celem jest objęcie specjalistycznym wsparciem     jak 
największej liczby dzieci z rodzin „grupy ryzyka” 
m.in. zajęcia terapeutyczne  
z psychologiem  

1.2.2. Obozy, pikniki, terapeutyczne dla 
wychowanków placówek wsparcia dziennego. 
Celem jest wzmocnienie i utrwalenie oddziaływań 
wychowawczo-terapeutycznych prowadzonych  
w placówkach wsparcia dziennego 

2. Rozwój placówek wsparcia dziennego  

1.2.3 Pomoc merytoryczna powstającym grupom 
wsparcia 

1.3.1. Priorytetowe przyjmowanie  
do przedszkola dzieci z rodzin objętych wsparciem 
asystenta rodziny 

1.3.2. Priorytetowe przyjmowanie  
i angażowanie dzieci z rodzin z „grupy ryzyka” przy 
organizacji wszelkich form aktywności społecznej, 
kulturalnej  
i edukacyjnej, jako forma wsparcia  
dla tych dzieci (koła zainteresowań, zajęcia 
wyrównawcze, imprezy sportowe  
i artystyczne i inne). 

3. Wsparcie rodziny i dziecka  
z „grupy ryzyka” przez placówki oświatowe 

1.3.3. Stała współpraca pedagogów szkolnych  
i wychowawców z innymi instytucjami oraz 
organizacjami pozarządowymi  
na rzecz wsparcia dziecka z rodziny  
z „grupy ryzyka” 

 

 

 

 

 

 

CEL 2 Stworzenie możliwości powrotu dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej do rodziny 
biologicznej 

2.1.1. Spisanie kontraktu asystenta  
z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego tymczasowo w jednej  
z form pieczy zastępczej  
 
 

1.Przygotowanie 
rodziny naturalnej 
do powrotu 
dziecka z pieczy 
zastępczej  

2.1.2. Praca edukacyjno-terapeutyczna  



z rodzicami, którym czasowo ograniczono władzę rodzicielską i umieszczono 
dziecko 
w pieczy zastępczej. 
Cel zadania – poprawa funkcjonowania rodziny naturalnej, by umożliwi ć powrót 
dziecka 

2.1.3. Udzielenie pomocy rodzinie  
w uzyskaniu  odpowiednich warunków mieszkaniowych, podniesieniu jego 
standardu. 

2.1.4. Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia 

2.1.5. Opiniowanie wniosków do sądu  
o powrót dziecka do rodziny biologicznej 

2.2.1. Działania wspierające rodzinę 
 i dziecko wynikające z pierwszego celu głównego  niniejszego programu 

2. Wspieranie 
rodziny 
naturalnej, do 
której powróciło 
dziecko z pieczy 
zastępczej 

2.2.2. Monitorowanie przez okres 1 roku sytuacji dziecka, które wyrokiem sądu 
wróciło do rodziny naturalnej 

 


