
UCHWAŁA NR IV/37/2019
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łambinowice na lata 2019-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018r., poz. 994 ze 
zm.) oraz 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U.2018r., poz. 998 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w Gminie Łambinowice na lata 2019-2021 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik
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           Załącznik do Uchwały Nr IV/37/2019
            Rady Gminy Łambinowice  
                 z dnia 31 stycznia 2019r. 
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w Gminie Łambinowice 

na lata 2019-2021 
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Gminny Program Wspierania rodziny stanowi samodzielny program, służący wspieraniu rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Wstęp. 

Jednym z zadań Gminy jest kształtowanie właściwej polityki społecznej ukierunkowanej na działanie 
mające na celu zabezpieczenie rodzin i osób potrzebujących pomocy, w tym zapewnienie optymalnych 
warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży. Działania te są istotne, zwłaszcza w związku z pogarszającą się 
sytuacją demograficzną w kraju. Pomoc udzielana przez Gminę powinna zostać ukierunkowana na dziecii 
młodzież z rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, 
niepełnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Jednocześnie pomoc ta nie powinna jedynie 
ograniczać się  do likwidacji skutków negatywnych zjawisk w rodzinach, powinna przede wszystkim 
likwidować przyczyny tych niekorzystnych zjawisk.  

Funkcjonujący system pomocy rodzinom dysfunkcyjnym wykonywany jest przez kilka instytucji, które 
uzupełniają się podczas wykonywania zadań. Do najważniejszych zaliczyć można ośrodek pomocy 
społecznej, zespół interdycyplinarny, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz kuratorów sądowych. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w systemie wspierania rodziny pełni rolę najważniejszej instytucji, 
podejmując interwencję w każdej sytuacji, gdy zagrożone jest dobro dziecka. Ośrodek działa również na 
rzecz rodziny poprzez asystenta rodziny.  

Uchwalona w 2011r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nałożyła na Gminę 
obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze ma na celu 
zapewnienie rodzinom wsparcia podczas rozwiązywania problemów rodziny. W oparciu o tę ustawę 
rodziny powinny otrzymać niezbędną pomoc w trudnych dla nich sytuacjach, głównie od asystenta 
rodziny, rodzin wspierających oraz placówek wsparcia dziennego. Udzielana z wykorzystaniem tych 
istrumentów pomoc powinna przyczynić się do zmiejszenia liczby dzieci umieszczanych w placówkach.  

Rodzina jest szczególnym środowiskiem, nieporównywalnym z innymi środowiskami życia, pracy czy 
zabawy. Jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem życia człowieka, naturalnym źródłem ładu 
moralnego, który kształtuje się dzięki miłości i odpowiedzialności rodziców. Jednak nie w każdym domu 
rodzina spełnia te wartości. Dla wielu ludzi dom kojarzy się z zagrożeniem, brakiem poczucia 
bezpieczeństwa. Atmosfera w domu ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka i 
funkcjonowania w późniejszym życiu.  Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez 
pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, kuratorów 
sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania działań na 
rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan działania. 

Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem  
ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną ze strony 
rodziny. Ponadto praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, 
kompetentną i obiektywną oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej.  
Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy docenić i 
konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju 
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dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo- wychowawczej, należy ją 
wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie.  
Zawarte w programie propozycje pomocowe wspierają rodzinę w prawidłowym wypełnianiu funkcji. 
Założeniem Programu jest wspieranie rodziny naturalnej już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz 
eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić rodzinę. 
 
Uwarunkowania prawne 

 

Realizacja polityki wspierania rodziny opiera się między innymi na poniższych aktach prawnych: 
 

1. ustawa  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), 

2. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz.U. z 2018r.,  

poz. 998 ze zm.), 

3. ustawa  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2018r., poz. 1508 ze zm.), 

4. ustawa  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390), 

5. ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018r. poz. 1030 ze zm.) , 

6. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  (Dz. U. z 2018r., poz. 2137 ze zm.), 

7. ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., 

poz. 1860 ze zm.), 

8. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017r., 2198 ze zm.), 

9. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2017r., poz. 1952 ze zm.), 

10. ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017r., poz. 1832),  

11. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2017r., poz. 
1851 ze zm.), 

12. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.  
2018r., poz. 1265 ze zm.), 

13. Uchwała Nr XIV/115/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łambinowice na lata 2012-2020.  
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Diagnoza sytuacji rodzin w Gminie Łambinowice 

Punktem wyjścia do określenia zadań Programu Wspierania Rodziny jest analiza danych pozyskanych od 
instytucji, które w swojej pracy zajmują się opieką nad dzieckiem i rodziną. Dzięki współpracy w procesie 
tworzenia diagnozy udało się zgromadzić informacje pozwalające na stworzenie obrazu sytuacji w jakiej 
znajdują się obecnie rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Łambinowice. Na ich podstawie 
zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy stanowiące punkt wyjścia do opracowania programu.  
 
Struktura rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych. 

Liczba rodzin  z 1 dzieckiem  z 2 dzieci z 3 dzieci  z 4 dzieci i więcej 

Struktura rodzin 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Rodziny pełne  60 70 58 69 23 25 9 13 

Rodziny pełne z dzieckiem 

niepełnosprawnym  
3 4 7 10 8 4 2 0 

Rodziny niepełne 20 22 9 8 7 7 2 2 

Rodziny niepełne z 

dzieckiem 

niepełnosprawnym 

1 0 1 0 1 0 0 0 

 

 

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne z podziałem na liczbę dzieci w rodzinie. 

                                             Liczba  dzieci w rodzinie 

1 

 

2 

 

3 

 

4 i więcej  

 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Liczba 

rodzin 
74 94 79 86 39 37 15 16 

 

Źródło: OPS Łambinowice, Sprawozdanie zbiorcze rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń 
rodzinnych,lata 2017 i 2018.  

 

Rodziny korzystające z pomocy społecznej 
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Rodziny z 

dziećmi 

Liczba dzieci w rodzinach 

1 2 3 4 5 6 7 i więcej 

2017 13 22 16 7 1 1 1 

2018 15 15 17 8 2 1 1 

 

 

 

Rodziny 

niepełne 

Liczba dzieci w rodzinach 

1 2 3 4 i więcej  

2017 4 6 4 1 

2018 4 5 4 0 

Źródło: OPS Łambinowice, Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i 
usługach, lata 2017 i 2018. 
 

Liczba wszczętych procedur Niebieska Karta w odniesieniu do rodzin w których wychowują się 
małoletnie dzieci: 
 

Rok Liczba Niebieskich Kart/Liczba małoletnich dzieci w rodzinach 

2017 9/18 

2018 7/12 

Źródło: OPS Łambinowice. 

 

Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią znaczną część klientów pomocy 
społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z 
dysfunkcjami takimi jak: uzależnienia, przemoc domowa, zaburzenia równowagi sytemu rodzinnego w 
sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych. Dysfunkcje 
te wyrażają się głównie niedojrzałością emocjonalną, problemami we współżyciu z ludźmi, trudnościami 
adaptacyjnymi, niezaradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemami wychowawczymi 
w środowisku rodzinnym i zawodowym. Istotną rolę zgodną z polityką społeczną państwa odgrywa praca 
socjalna w połączeniu ze wsparciem finansowym lub rzeczowym. To pracownicy socjalni są pierwszymi 
osobami, które mają bezpośredni kontakt z rodziną w środowisku. Przeprowadzając wywiady 
środowiskowe dokonują diagnozy problemów. 
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Problemy społeczne w Gminie rozwiązuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej przy 
współpracy z Urzędem Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, 
Placówkami Oświatowymi, Zakładami Opieki Zdrowotnej,  Zespołem Interdyscyplinarnym. 
 

 

Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− poparcie działań i współpraca z 
samorządem gminnym, 

− działalność instytucji na rzecz rodzin, 

− systematyczne monitorowanie rodzin 
zagrożonych kryzysem przez 
pracowników socjalnych, pedagogów 
szkolnych oraz przedstawicieli innych 
zawodów kontaktujących się z rodziną,  

− dostępność do bezpłatnego 
poradnictwa specjalistycznego, 
realizowanego przez jednostki 
publiczne, 

− rozwijający się system pieczy 
zastępczej, 

− otwartość na współpracę, 

− inicjowanie działań na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej członków 
rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

− wspieranie rodzin we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu zdolności do 
prawidłowego funkcjonowania poprzez 
pracę socjalną z rodziną 

− zmiana postaw społecznych 

− istniejące placówki świetlice wiejskie na 
terenie Gminy Łambinowice 

− aktywizacja społeczna i zawodowa 
podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej; 

− mała świadomość i gotowość społeczna w 
zakresie wspierania rodziny, 

− niechęć osób do korzystania z poradnictwa 
specjalistycznego, uzależnienie od pomocy 
społecznej, 

− wyuczona bezradność, 

− roszczeniowość klientów OPS, 

− narastający problem przemocy w rodzinach, 

− narastający problem osób uzależnionych od 
alkoholu, narkotyków, 

− bezrobocie i zła sytuacja finansowa, 

− brak miejsc pracy, 

− niewystarczający system informacyjny, 

− niewystarczająca współpraca między 
instytucjami oraz organizacjami 
pozarządowymi, 

− brak lokali mieszkalnych, lokali socjalnych  

 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 

− kierowanie pomocy do konkretnych 
adresatów, 

−  racjonalne wykorzystanie środków 

− wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 

− wzrost  skomplikowanych  problemów rodzin 
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finansowych, 

− utworzenie stałego stanowiska pracy 
asystenta rodziny, 

− możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 

 

 

 

Analiza zasobów w Gminie Łambinowice.   

 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W roku 2017r. z pomocy społecznej korzystało 195 rodzin, 481 osób, w tym 106 dzieci, a w 2018r. 149 
rodzin, 364 osoby, w tym 75 dzieci (dane za pierwsze półrocze 2018r.) 
Uwzględniając przyczyny udzielenia pomocy, najczęstszym powodem udzielania pomocy osobom i 
rodzinom w ostatnich latach było ubóstwo i bezrobocie. Kolejne powody przyznania świadczeń z 
pomocy społecznej to: niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, w tym z powodu wielodzietności. W wielu wymienionych wyżej 
przypadkach w jednej rodzinie występowało jednocześnie kilka dysfunkcji.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Łambinowicach w ramach pracy socjalnej udziela swoim klientom 
pomocy w realizacji podstawowych funkcji rodziny i wspiera w wypełnianiu zadań wychowawczych 
mając zawsze na względzie dobro dzieci. Praca z rodziną jest prowadzona do momentu osiągnięcia przez 
tę rodzinę stabilizacji życiowej, umożliwiającej podstawowe wypełnianie obowiązków wobec 
małoletnich dzieci.  

 

Placówki oświatowe na  terenie Gminy:  

1. Publiczne Przedszkole w Łambinowicach,  

2. Publiczne Przedszkole w Mańkowicach,  

3. Publiczne Przedszkole w Sowinie, 

4. Publiczne Przedszkole w Lasocicach, 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach,  

6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w  Jasienicy Dolnej,  

7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bielicach, 

8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lasocicach,  

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mańkowicach, 

10. Zespół Szkół w Łambinowicach /w skład, którego wchodzą: Publiczne Gimnazjum w  i Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa/. 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.  
 
Zadania GKRPA: 

• podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, 

• udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 

• podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu, 

• współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu 
problemów uzależnień. 

 

Zespół Interdyscyplinarny. 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny, którego członkami są przedstawiciele 
różnych instytucji m.in.: OPS, policji, organizacji pozarządowej (Caritas), oświaty,  kurator sądowy, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie 
problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą 
w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. Zespół 
opracowuje i realizuje indywidualne plany pomocy i inicjuje działań w stosunku do osób stosujących 
przemoc, a następnie monitoruje sytuację w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również 
dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów. 

 

Policja. 

Działania funkcjonariuszy na rzecz dziecka i rodziny realizowane są w oparciu o stałą współpracę z 
pedagogami szkół podstawowych i gimnazjalnych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych z 
dziećmi i młodzieżą. W zakresie działań na rzecz rodzin funkcjonariusze podejmują również interwencje 
w przypadku przemocy w rodzinie. 
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CELE PROGRAMU 

 

CEL GŁÓWNY  

Wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dzieci 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych. 

 Założenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

1. Zapobiegać powstawaniu sytuacji wymagających interwencji kryzysowej. 

2. Zapobiegać uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. 

3. Zapobiegać niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

4. Zapobiegać niepowodzeniom szkolnym. 

5. Zapobiegać niedożywaniu dzieci. 

6. Zapewnić opiekę nad dziećmi podczas pracy rodziców. 

7. Rozwiązywać sytuacje kryzysowe.  

8. Udzielać pomocy w leczeniu uzależnień. 

9. Zapewnić opiekę nad dziećmi wymagającymi oddziaływania wychowawczego. 

10. Zapewnić integralny rozwój psychofizyczny. 

11. Zabezpieczyć podstawowe potrzeby materialne rodziny.  

12. Przeciwdziałać marginalizacji i degradacji społecznej rodzin.  
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13. Poszukiwać nowych alternatywnych rozwiązań w zakresie pracy z dziećmi. 

14. Koordynować wszystkie działania instytucji samorządowych, a także organizacji 
pozarządowych działających na rzecz rodziny.  

15. Aktywizować dzieci na rzecz własnego rozwoju.  

Realizacja Programu 

 

Priorytety  

1. Wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, pomoc w rozwiązywaniu 
problemów rodziny. 

2. Wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Poprawa bezpieczeństwa socjalnego rodzin. 

4. Poprawa jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i problemami społecznymi. 

5. Zapewnienie równego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej infrastruktury Gminy 
Łambinowice. 

6. Wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych oraz 
ochrona praw dziecka i rodziny.  

7. Promocja rozwiązań systemowych w pracy z dziećmi i młodzieżą, przy szczególnym 
uwzględnieniu form opartych na elastyczności, kompleksowości, efektywności, ciągłości i 
różnorodności działania.  

8. Przeciwdziałanie stanom grożącym degradacji społecznej i bezradności społecznej.  

9. Uzupełnianie braków zawodowych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i 
materialnych rodzin.  

10. Integracja podmiotów stanowiących bezpośrednie otoczenie wychowawcze dziecka oraz 
przeciwdziałanie i likwidacja czynników dezorganizujących środowisko wychowawcze dzieci i 
młodzieży.  

11. Rozwijanie środowiska społecznego sprzyjającego wyzwalaniu potrzeb intelektualnych, 
twórczych, organizacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży.  

12. Ochrona dzieci przed porzuceniem, zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniami oraz 
przestępczością.  

13. Pomoc w integracji rodziny z otoczeniem  społecznym.  
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Harmonogram działań programowych 

Cele 

szczegółowe 
Zadania 

Osoba/zespół/partnerzy 

/odpowiedzialni za 

realizację 

Wspieranie 

rodziny w 

wychowaniu 

dziecka oraz 

pełnieniu 

funkcji 

opiekuńczej i 

wychowawczej 

 

 

 

 

 

Pomoc rodzinie według rozpoznanych potrzeb: 

− wsparcie rodzin z powodu długotrwałego 

bezrobocia, 

− wsparcie rodzin z osobą niepełnosprawną i 

starszą, 

− wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem 

/dostarczanie usług i świadczeń pomocy 

społecznej rodzinom w trudnych warunkach 

materialnych, zapobieganie niedożywieniu 

dzieci, kierowanie rodzin do Programu PEAD/ 

− wsparcie rodzin z problemem uzależnienia 

/kierowanie na leczenie osób uzależnionych i 

współuzależnionych/ 

− wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowaczymi. 

Gmina, OPS, GKRPA, 

pedagodzy szkolni 

Realizowanie programów profilaktycznych z zakresu 

dysfunkcji rodzin 

PCPR, placówki 

oświatowe, Policja 

Upowszechnianie zajęć profilaktycznych z zakresu 

profilaktyki uzależnień, 

Kontynuowanie i wzbogacanie istniejących programów 

profilaktycznych i edukacyjnych wspierających 

wychowanie dzieci i młodzieży. 

pedagodzy szkolni, 

placówki oświatowe, 

świetlice wiejskie, GOKSiR 

Inicjowanie programów informujących o źródłach 

zagrożeń cywilizacyjnych i kulturowych, metodach i 

technikach budowania odporności na manipulacje 

pedagodzy szkolni, 

placówki oświatowe, 
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medialną, grupową, ekonomiczną, sposobach 

prewencji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

świetlice wiejskie, GOKSiR 

Ochrona dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem 

społecznym, marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym  

pedagodzy szkolni, 

placówki oświatowe, 

świetlice wiejskie, GOKSiR 

Organizowanie szkoleń prelekcji, porad dla rodziców placówki oświatowe, OPS 

Indywidualne poradnictwo psychologiczne i 

pedagogiczne. 

poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, OPS,  

placówki opieki 

zdrowotnej 

Kursy , szkolenia, warsztaty dla pracowników instytucji 

wspierających rodzinę. 

Gmina, OPS, zewnętrzne 

instytucje szkoleniowe 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

dziecku w 

rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom 

zagrożonym 

Gmina, OPS 

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dziecka z rodzin 

zagrożonych kryzysem lub  przeżywających trudności w 

wypełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej 

OPS, placówki opieki 

zdrowotnej, pielęgniarka 

szkolna 

Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 

Gmina, OPS, placówki 

oświatowe 

Finansowanie funkcjonowania rodzin wspierających (w 

razie potrzeby) 

Gmina, OPS 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo wychowawczej. 

Gmina, OPS 

Praca z rodzina 

w  celu 

zapobiegania 

sytuacji 

Pomoc rodzinie wg stwierdzonych potrzeb, pomoc 

rodzinom świadczona przez pracowników socjalnych 

Gmina, OPS 

Realizowanie programów profilaktycznych z zakresu 

dysfunkcji rodzin 

PCPR, placówki 

oświatowe, Policja 
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kryzysowych 

 

 

Organizowanie szkoleń, prelekcji, porad dla rodziców. Gmina, OPS, placówki 

oświatowe 

Indywidualne poradnictwo psychologiczne i 

pedagogiczne 

poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, pedagodzy 

szkolni, placówki 

oświatowe, placówki 

opieki zdrowotnej  

Kursy, szkolenia warsztaty dla pracowników 

wspierających rodzinę. 

Gmina, OPS, placówki 

oświatowe 

 

 

 

Działania Gminy Łambinowice na lata 2019-2021 

1. utrzymanie zatrudnienia asystenta rodziny, 

2. zorganizowanie szkoleń i warunków do działania 2-3 rodzin wspierających /w zależności od 

potrzeb/, 

3. w zależności od możliwości finansowych stworzenie placówki wsparcia dziennego, 

4. uruchomienie bezpłatnych konsultacji psychologicznych/pedagogicznych dla rodziców 

doświadczających trudności w wychowaniu dzieci np. w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, 

5. zorganizowanie szkoleń na temat wsparcia rodziny dla podmiotów pracujących z dzieckiem i 

rodzin na terenie Gminy, 

6. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej podniesienia świadomości 

społeczności lokalnej w zakresie możliwości uzyskania pomocy dla rodziców przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

7. pozyskanie środków na zadania związane z realizacją programu w formie: dotacji celowych z 

budżetu państwa, dotacji na realizację rządowych programów wspierania rodziny, środków 

unijnych. 

 

 

Monitoring i ewaluacja 
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Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji czy osiągnięto zakładane rezultaty oraz czy pozwoliły one 
oraz w jakim stopniu w realizacji celów Programu. Monitoring ma na celu uzyskanie informacji na temat 
realizacji planowanych w ramach programu działań w zakresie ich czasu realizacji, założeń, źródeł 
finansowania oraz przełożenia na osiągnięcie rezultatów programu. 

W ramach procesu monitoringu i ewaluacji uzyskana zostanie informacja czy i jakim obszarze program 
wymaga aktualizacji lub zmian postawionych celów.  

Ewaluacja według kryterium użyteczności oraz trwałości ma na celu uzyskanie informacji na temat 
zależności pomiędzy potrzebami rzeczywistymi, a rezultatami oraz efektami działań. Przez cały okres 
realizacji programu prowadzony będzie monitoring i ewaluacja bieżąca.  

Monitorowanie Programu polegać będzie na gromadzeniu informacji dotyczących projektów 
pomocowych realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, edukacyjne oraz 
organizacje pozarządowe w zakresie pomocy i integracji społecznej.  

Program obejmuje podstawowe kierunki działań, monitorowanie poszczególnych zadań będzie 
dokonywane również poprzez analizę statystyczną efektów zawierających się w danych: 

1. ilość interwencji kryzysowych, 

2. liczba rodzin żyjących w ubóstwie z określeniem przyczyn ubóstwa, 

3. liczba rodzin niewydolnych wychowawczo z określeniem powodów, 

4. ilość porad udzielanych przez specjalistów, 

5. liczba rodzin, w których występuje przemoc domowa, 

6. liczba dzieci objętych pomocą socjalną i materialną, 

7. liczba dzieci objętych pomocą profilaktyczną, korekcyjną w placówkach oświatowych, 

8. liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 

9. liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowaczych /liczba dzieci 
opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki przed usamodzielnieniem – powrót do rodziny 
naturalnej, adopcja – liczba osób usamodzielnionych,  

10. kwota wydatków na częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Efekty i rezultaty programu 

 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów: 

− polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,  

− wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka, 
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− zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia    

 dla rodziny i dziecka, 

− poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

− przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, 

− zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu  

 sytuacji kryzysowych, 

− poprawa i   wzrost jakości w   zakresie funkcjonowania rodziny,    

− wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i  

 poprawnych relacji rodzinnych,    

− umożliwienie dzieciom umieszczonym w   pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej  

 poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji,    

− rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi. 

 

Odbiorcy Programu 

− rodziny wychowujące dzieci, 

− 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. 

 

Realizatorzy Programu 

Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach przy współpracy z 

następującymi instytucjami: 

− Urząd Gminy w Łambinowicach, 

− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− Zespół Interdyscyplinarny,  

− placówki oświatowe,  

− GOKSiR, 

− świetlice wiejskie, 

− placówki opieki zdrowotnej,  

− Policja,    

− Kuratorzy Sądowi,    
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− Instytucje i   organizacje prowadzące działania na rzecz dziecka i   rodziny,    

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, 

− Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nysie, 

− Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, 

− inne w zależności od potrzeb.  
 

Źródła finansowania 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są: 

− budżet państwa; 

− budżet gminy; 

− inne źródła finansowania. 
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