
UCHWAŁA NR 203/XXVII/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program Wspierania Rodziny w Gminie Praszka 2021 - 
2023" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.), art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się program pod nazwą " Program Wspierania Rodziny w Gminie Praszka na lata 2021 - 
2023", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 

Uzasadnienie  
Przepis art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 821) przewiduje, iż do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy 
opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny.Opracowany projekt dokumentu 
pod nazwą „Program Wspierania Rodziny w Gminie Praszka na lata 2021-2023”, stanowiący załącznik do 
niniejszego projektu uchwały, stanowi wypełnienie dyspozycji przepisu art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem „Programu” jest przede wszystkim 
usystematyzowanie i usprawnienie realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami w/wym ustawy.Z uwagi 
na powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w tym zakresie.
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WPROWADZENIE 

 

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, składająca się z rodziców i dzieci. 

Zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa. Stanowi pierwsze naturalne i podstawowe 

środowisko wychowawcze, z jakim styka się dziecko. Rodzina to pierwsza instytucja 

wychowawcza socjalizująca dzieci, kształtująca ich osobowość oraz przygotowująca do 

przyszłych ról społecznych. Oddziaływanie wychowawcze rodziny ma istotny wpływ poprzez 

przekazywanie wiedzy o otaczającym świecie wraz z wartościowaniem go i preferowaniem 

wzorów zachowań. Zdrowa rodzina, wypełniając w sposób prawidłowy swoje funkcje, 

zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości, dając im możliwość 

prawidłowego rozwoju i stawiania na samodzielne funkcjonowanie w przyszłości. 

Rodzina i dziecko są chronione w ustawodawstwie polskim. Art. 18 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, 

macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.” 

Do szczególnej pomocy ze strony państwa mają prawo rodziny znajdujące się w trudnej 

sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza rodziny wielodzietne i niepełne. 

Interdyscyplinarną pomoc rodzinom doświadczającym trudności powinny świadczyć lokalne 

służby społeczne, w tym te, które mają realizować zadania na rzecz dziecka i rodziny. 

 Kwestia dziecka w polityce społecznej zajmuje miejsce szczególne. Dziecko wymaga 

szczególnej troski i ochrony a działania na jego rzecz powinny koncentrować się zarówno                

w obszarze ochrony jego praw, wyrównywaniu szans życiowych jak i asekurowaniu                         

w obliczu różnych ryzyk / zagrożeń życiowych. Istniejące w europejskiej polityce społecznej 

tendencje w opiece nad dzieckiem zakładają przede wszystkim wsparcie dziecka i rodziny               

w jego naturalnym domowym środowisku, zmniejszenie liczby ośrodków stałego pobytu, 

tworzenie form opieki dziennej i całodziennej, promowanie i rozwój form opieki zastępczej, 

decentralizacja zadań związanych z opieką, wreszcie poszukiwanie i rozwijanie nowych 

standardów w opiece nad dzieckiem. 

W sposób szczególny polityka społeczna winna podjąć kwestie ubóstwa skutkującego 

procesem wykluczenia dzieci i rodzin. Polska jest jednym z tych krajów Unii Europejskiej 

który zajmuje wysoką pozycję, jeśli chodzi o odsetek dzieci ubogich. W sposób szczególny 

ubóstwo dotyka rodzin niepełnych oraz młodocianych matek wychowujących swoje dzieci. 
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Wbrew pozorom nie dotyczy już tylko dzieci z problemowych środowisk dotkniętych 

recydywą czy alkoholizmem, enklaw i „kieszeni” biedy, ale także przeciętnych rodzin                      

z których jedno z rodziców nie pracuje, a rodzina balansuje na pograniczu kryteriów 

dochodowych. J. Auleytner wskazuje, że „niezawinione” ubóstwo dzieci ma charakter 

wielopłaszczyznowy, dotycząc terenów zarówno wiejskich jak i miejskich, może mieć swoje 

formy specyficzne, kiedy dotyczy na przykład dzieci niepełnosprawnych lub dotkniętych 

dodatkowo przemocą w rodzinie. Cz. Kępski szacuje, że dzieci, które często przychodzą do 

szkoły bez śniadania, a domu nie otrzymują dostatecznej ilości posiłków, może być w naszym 

kraju ok. 12 proc. tj. 1 milion 62 tysiące. Rolą podmiotów polityki i pomocy społecznej 

będzie rekompensowanie deficytów i wspieranie rodzin głownie świadczeniami finansowymi, 

materialnymi, pracą socjalną. Odrębną kwestią i wyzwaniem dla polityków społecznych jest 

roztoczenie opieki nad dzieckiem pozbawionym - w różnych przyczyn - opieki rodzicielskiej. 

Najkorzystniejszym środowiskiem opieki zastępczej dla dziecka rodzina adopcyjna,                         

w sytuacjach, których albo brak jest kandydatów na rodziców adopcyjnych, albo dziecko                   

z nie może do takiej rodziny trafić, jest rodzina zastępcza, dalej rodzinny dom dziecka, 

wreszcie placówka opiekuńcza. 

Konwencja o prawach dziecka zobowiązuje Państwa-Strony do zapewnienia 

specjalnej ochrony i pomocy dzieciom czasowo lub stale pozbawionym środowiska 

rodzinnego lub nie mogącym, ze względu na swe dobro, w nim przebywać (art. 20 

Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 ze zm.). Przepisy te 

podkreślają rangę i znaczenie praw dziecka, w tym do pieczy zastępczej.  

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. Dyrektywy oddziaływania wobec rodzin nienależycie 

sprawujących pieczę nad dziećmi: 

 Bez koniecznej potrzeby nie należy ingerować w życie rodziny; 

 Jeżeli interwencja jest konieczna należy próbować chronić dobro dziecka – udzielając 

wsparcia całej rodzinie; 

 Głównym celem umieszczenia dziecka poza rodziną powinno być doprowadzenie do 

sytuacji umożliwiającej powrót dziecka do rodziny; 

 Dzieci pozostające poza rodziną powinny być umieszczane w rodzinnych formach 

pieczy; 

 Dziecko przebywające poza rodziną powinno mieć kontakt z rodzicami; 
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 Tylko w sytuacji, gdy postawa rodziców nie gwarantuje powrotu należy umieszczać 

dzieci w trwałym środowisku zastępczym. 

Granicą prawną interwencji w rodzinie jest przekonanie, że zostało naruszone dobro 

dziecka lub przepisy prawa. Jednak zanim dojdzie do interwencji w rodzinie ma ona prawo 

oczekiwać, że ktoś w porę dostrzeże jej problemy i udzieli adekwatnej do nich pomocy.   

Niniejszy Program jest rozwinięciem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Praszki.  Podstawowym założeniem Gminnego Programu jest utworzenie 

spójnego systemu wsparcia rodziny i dziecka przeżywającej trudności i doświadczającej 

ograniczeń w pełnieniu ról opiekuńczo- wychowawczych. Celem jest przywrócenie 

możliwości pełnienia tych funkcji. 

Przyjęte w ramach Programu zadania są spójne z kierunkami działań przyjętymi                                

w następujących aktach prawnych: 

•  ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, 

•  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

•  ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

•  ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowywaniu w trzeźwości                                         

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

• ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", 

• ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

•  ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych, 

•  ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

własnych gminy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 
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a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 pomoc rodziny 

wspierającej ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego 

na terenie gminy. 

Niniejszy Program został opracowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce przy 

merytorycznym wsparciu eksperta zewnętrznego. 

 

1. ORGANIZACJA WSPARCIA RODZINY NA POZIOMIE GMINY 

 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym 

ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 

rządowej. Obowiązek, o którym mowa, 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. 

Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko, w którym otoczone jest 

miłością, opieką i ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb. W prawidłowo funkcjonującej 

rodzinie, w systemie cenionych wartości, na plan pierwszy wysuwane jest szczęście i dobro 

dziecka, które daje równocześnie szczęście rodzicielskie i małżeńskie. Jednak nie wszystkie 

rodziny swoje funkcje realizacją w takim stopniu, by dzieci mogły się w nich prawidłowo 

rozwijać i czuć się szczęśliwe. 

Dokonujące się zmiany, postęp, szybsze tempo życia niosą za sobą wiele 

pozytywnych skutków, ale niestety pogłębiają też wiele negatywnych zjawisk, takich jak: 

bezrobocie, uzależnienia, przemoc, przestępczość, które bardzo często powodują zaburzenia 
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w prawidłowym jej funkcjonowaniu albo rozpad rodziny. W rodzinach pojawiają się 

trudności na skutek czynników zewnętrznych (np. bezrobocie, choroba, wzrost kosztów 

utrzymania). Są jednak i takie rodziny, w których źródło dysfunkcji tkwi w wielu czynnikach 

odnoszących się do właściwości osobowościowych członków rodziny (np. nałogi, 

przestępczość, przemoc, zaniedbywanie obowiązków). W wielu dysfunkcyjnych rodzinach 

występują problemy, które zakłócają ich funkcjonowanie i są szczególnie groźne dla dziecka, 

jego rozwoju psychosomatycznego i wychowania. 

Znaczenie rodziny i jej właściwego rozwoju jest zatem dla społeczeństwa bezcenne, ponieważ 

w rodzinach wychowują się kolejne pokolenia, które w okresie dorosłości będą kształtowały 

naród. Można powiedzieć, iż w naszych rodzinach kształtuje się kapitał ludzki będący 

wyznacznikiem tempa rozwoju społecznego. 

Reasumując, ze środowiska rodzinnego właśnie dzieci wynoszą podstawowe zasady, 

sposoby współżycia społecznego, pojęcie określonych wartości i niezbędność ich 

przestrzegania. Nie jest więc sprawą małej wagi kierunek, w którym podąża wychowanie 

potomstwa. A prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny a w niej dziecka, zagraża szereg 

zjawisk patologicznych, które mogą daną rodzinę czynić dysfunkcjonalną. Członkowie 

rodziny dysfunkcjonalnej nie potrafią sprostać swoim obowiązkom, pomyślnie rozwiązywać 

problemów i sytuacji kryzysowych, stają się zatem klientami pomocy społecznej. 

Takie nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny odbija się negatywnie na losach jej członków, 

jak i na całym społeczeństwie. Tak więc, jeśli w rodzinie pojawiają się dysfunkcje, instytucje 

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

określonych działań. Występujące w rodzinie problemy niejednokrotnie są bardzo złożone                               

i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań, a także koordynacji działań wszystkich 

instytucji zaangażowanych w proces wspierania rodziny. 

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej należy 

doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej 

rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować i wyręczać rodzinę w wypełnianiu jej roli, 

należy ją przede wszystkim wspierać i wspomagać, aby przywrócić jej prawidłowe 

funkcjonowanie. 

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania asystentów rodziny, placówek 

wsparcia dziennego, rodzin wspierających oraz innych podmiotów lub instytucji działających 

na rzecz dziecka i rodziny. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną 

oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 
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Rola asystenta rodziny 

Zadaniem ustawowym dla gminy było wprowadzenie asystenta rodzinnego do bezpośredniej 

pracy z rodziną. Asystent rodziny zajmuje się niezależnie od pracowników socjalnych, 

wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę 

podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego 

głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie 

działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i nienormowany czas 

pracy asystenta rodzinnego służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. 

Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego. Asystent rodziny 

kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego 

wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań pomocowych 

ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Rola asystenta rodziny ma istotne 

znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta polegają na 

aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez tę 

rodzinę. 

Asystent rodziny w swojej pracy korzysta z pomocy osób reprezentujących instytucje              

i służby zainteresowane rozwiązaniem problemów danej rodziny. 

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba 

pełniąca tę funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin - 

mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych. Ponadto pomaga również                    

w rozwiązaniu problemów psychologicznych podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, 

problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię. 

Asystent rodziny wspiera również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności 

społecznej, łagodzi ewentualne konflikty z sąsiadami, rodziną czy przedstawicielami 

placówek pomocy społecznej. Do jego zadań należy też motywowanie podopiecznych do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki, pomoc w wyborze 

odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów i ewentualnych 

kryzysów wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny zachęca 

bezrobotnych do podjęcia pracy i wspiera ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia. 

Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego 

umieszczenia przez sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko 
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praca z rodziną w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub 

koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone                   

w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem. Powinien 

on aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do 

rodziny. 

 

Asystent w kontekście Ustawy „Za życiem”. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin oraz 

rodzin, które mają ciężko chore dziecko, mogą skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny. 

Ustawa określa szczegółowo kto może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny: 

• kobieta w ciąży i jej rodzina, a w szczególności kobiety, które otrzymały informację o tym, 

że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, 

• rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: 

- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, 

- nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, 

• kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, 

• kobiety, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu: 

- poronienia, 

- urodzenia dziecka martwego, 

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia, 

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami. 

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie kobiety i jej rodziny oraz koordynowanie dostępu do 

różnych istotnych informacji i możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z Ustawy 

dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

Asystent rodziny ma za zadanie opracowanie katalog pomocy oraz będzie mógł 

pośredniczyć w imieniu osoby/rodziny w różnych instytucjach na podstawie pisemnego 

upoważnienia i zgody do przetwarzania danych. Przykładowymi formami wsparcia 

oferowanymi przez asystenta rodziny są: 

• doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia, 

• reprezentowanie przed instytucjami i urzędami, 

• dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym 

specjalistycznych poradni lekarskich, 

• pomoc w pozyskaniu wsparcia psychologicznego, 
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• dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień 

pracowniczych, 

• poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom, 

• poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem, 

• pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wolnego 

czasu, 

• nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych, 

• doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym, 

• informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka. 

• pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, 

przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji, 

• pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy, 

• informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz form różnych wsparcia       

z pomocy społecznej, 

• pomoc we wnioskowaniu o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka, 

• pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie                       

o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka, 

• oraz inne formy doradztwa i wsparcia mieszczące się w kompetencji asystenta. 

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta na wniosek osób zainteresowanych, 

złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika 

ośrodka pomocy społecznej. 

Przyznanie asystenta rodziny nie jest zależne od sytuacji materialnej rodziny i nie wymaga 

przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. 

 

Rodziny wspierające jako forma wsparcia rodziny przez środowisko lokalne. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako jedno z istotnych zadań                     

w pracy z rodziną wyszczególnia wsparcie środowiska lokalnego. Ważną rolę w tym zadaniu 

pełnią sąsiedzi, rodziny zaprzyjaźnione, rodziny rówieśników dzieci. Zbudowanie sieci rodzin 

chętnych do służenia pomocą systematycznie lub w sposób doraźny stanowi nowe wyzwanie 

dla OPS oraz innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Możliwość 

skorzystania przez rodzinę w kryzysie z pomocy innej rodziny, tzw. rodziny wspierającej 

może mieć nieocenione znaczenie w pracy z rodziną. 
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Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej 

trudności w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Zgodnie z ustawą pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom                    

z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt (Burmistrz) 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej 

opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

1. Placówki wsparcia dziennego. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła placówki na kilka 

kategorii. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: 

1. opiekuńczej, w tym w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 

wychowawczych, 

2. specjalistycznej, np. świetlica socjoterapeutyczna, 

3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

Placówki wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej to placówka zapewniająca 

dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia 

sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, w szczególności: 

1. organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne 

oraz logopedyczne, 

2. 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. 
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2. DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE  

 

Diagnoza kondycji rodziny została oparta na badaniu źródeł zastanych i analizie 

skonstruowanych specjalnie do tego celu ankiet. Te ostatnie zostały zrealizowane podczas 

warsztatów strategicznych zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.  

Fundamentem polskiej rodziny jest związek małżeński. Mieszkańcy gminy Praszka 

zawarli w 2019 roku 57 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. 

Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej 

od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 

1000 mieszkańców. 29,4% mieszkańców gminy Praszka jest stanu wolnego, 57,2% żyje                    

w małżeństwie, 2,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy. Niestety 

gmina ma ujemny przyrost naturalny. 

2.1. RODZINA W OCENIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

 

Poniższe wykresy ukazują kondycję rodziny i sytuacje dziecka w środowisku 

lokalnym oraz prezentują opinie badanych na temat możliwych zmian jakie mogą zachodzić 

w środowisku lokalnym.  

 

Wykres 2.1 Ocena lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i młodzieżą 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Aż (64 %) ankietowanych oceniło skalę problemu przemocy w rodzinie na terenie 

gminy jako średnią, (22 %) jako wysoką, a (14 %) respondentów oceniło nie i raczej nie. 

7% 

64% 

22% 

7% 

tak

raczej tak

raczej nie

trudno powiedzieć
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Wykres 2.2 Ocena poziomu zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży w środowisku 

lokalnym 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Na pytanie „Proszę o ocenę poziomu zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży                          

w środowisku lokalnym przez poszczególne podmioty” najwyżej ocenili system szkolny                          

i system lokalnej pomocy społecznej – dobry i raczej dobry - ponad (90%), tylko nieco gorzej 

wypadły instytucje kultury i organizacje pozarządowe.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

system opieki
przedszkolnej

system opieki
szkolnej

lokalny system
pomocy

społecznej

opiekę zdrowotną

lokalne instytucje
kultury

organizacje
pozarządowe

zły raczej zły średni raczej dobry dobry
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Wykres 2.3 Ocena negatywnych zjawisk odnoszących się do dzieci i młodzieży 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym 

 

Na pytanie „Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży 

dostrzegacie Państwo najczęściej”? Do najczęściej występujących negatywnych zjawisk 

występujących u dzieci i młodzieży (37%) ankietowanych zaliczyło spożywanie alkoholu na 

drugim miejscu (34%) ankietowani uznali zaniedbania wychowawcze. W mniejszym stopniu 

do negatywnych zjawisk zaliczono narkotyki (11%), następne miejsca zajęły po (9%) 

zaniedbania socjalne i przestępczość. 

 

Wykres 2.4 Ocena organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

9% 

9% 
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zaniedbania wychowawcze

71% 

29% 

dobra niewystarczająca
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Na pytanie „Jak Pani/Pan ocenia organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w 

gminie (różnorodność form, dostępność)”? (71%) ankietowanych stwierdziło, że organizacja 

czasu wolnego dla młodzieży jest dobra, (29%) uznało, że niewystarczająca. 

 

 

2.3. RODZNA Z PERSPEKTYWY INSTYTUCJONALNEJ 

 

Kluczową role w działaniach na rzecz rodziny pełni Ośrodek Pomocy Społecznej, 

szczegółowo jego działalność w odniesieniu do rodzin omówiono w dokumencie 

strategicznym, tym niemniej przypomnijmy najważniejsze dane dotyczące obszaru wsparcia 

rodzin.  

Tabela. 2.3.1 Rodzaje pomocy udzielanej przez OPS w latach 2017 - 2019 

Typ 

świadczenia 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Pieniężne 182 158 121 107 104 90 

Rzeczowe 161 123 131 100 106 90 

Porady prawne 78 60 83 62 104 48 

Opieka psychologiczna 26 23 60 31 117 59 

Udzielenie schronienia 6 6 5 5 3 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. 

 

W powyżej tabeli zaprezentowano świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznawane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej na przestrzeni ostatnich lat. 

Tabela 2.3.2 Świadczenia alimentacyjne w latach 2017 - 2019 

Liczba osób, którym 

decyzją przyznano 

zaliczkę 

Liczba  

przyznanych zaliczek 

Wartość przyznanych 

zaliczek 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

66 59 46 851 779 644 372 885 343 730 281 800 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. 
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System wsparcia, szczególnie rodzin, uzupełniają świadczenia alimentacyjne (tabela 

powyżej) oraz zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, które w 2019 roku przeznaczono dla 1491 

osób na łączną kwotę: 2 649 888,90 złotych. Ważną rolę w kształtowaniu i wsparciu rodzin na 

terenie gminy i całego kraju pełni rządowy program „500+”. 

 

Tabela 2.3.3 Realizacja programu „500+” w latach 2018 -2019 

Wyszczególnienie 2018 2019 

Złożone wnioski 985 1537 

Wydane decyzje 1318 1604 

Liczba rodzin otrzymujących świadczenie 750 1430 

Liczba wypłaconych świadczeń              13547              19276 

Kwota wypłaconych świadczeń 6 753 896 9 585 172 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. 

W sumie na terenie Gminy w ramach programu wspiera się ponad 1430 rodzin                             

a kwota wypłaconych świadczeń w ostatnim roku sięgnęła 9 585 172 złotych. 

 

Tabela 2.4.2 Opieka nad dzieckiem z perspektywy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w latach 2017 - 2019 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Liczba dzieci z gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych   1 2 4 

Liczba dzieci z gminy przebywających w rodzinach zastępczych 10 13 15 

Liczba rodzin zastępczych zawiązanych na terenie Gminy  0 1 3 

Liczba usamodzielnionych dzieci z terenu gminy pobierających pomoc 0 1 2 

Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  3 3 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

jednostkami organizacyjnymi w tymże aspekcie są podmioty samorządu terytorialnego 

wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki 

wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki   opiekuńczo-

wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki 
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preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań                                

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

2.4. ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WSPARCIE RODZINY  

 

Zasobami umożliwiającymi przeciwdziałanie przemocy w rodzinie określa się 

instytucje i organizacje znajdujące się na terenie miasta lub obejmujące swoim zasięgiem 

działania jej mieszkańców, które prowadzą działalność na rzecz ofiar i sprawców                          

ww. zjawiska. Poniższa tabela zawiera wykaz tego rodzaju podmiotów świadczących 

wsparcie dla mieszkańców Praszki. 

Tabela 2.1 Zasoby umożliwiające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

Lp. Nazwa jednostki 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 

2 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Praszce 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie 

4. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Oleśnie 

6. Sąd Rejonowy w Oleśnie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Każda z wymienionych instytucji - wskazano kluczowe- w ramach swoich 

kompetencji zobowiązana jest do podejmowania działań zmierzających do udzielenia 

wsparcia rodzinie. 
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3. CELE PROGRAMU 

 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: 

 

ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POMOCY RODZINIE 

W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

ORAZ ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW ŻYCIA 

DZIECIOM W NATURALNYM  

ŚRODOWISKU RODZINNYM 

 

Graficzna prezentacja celu głównego i celów operacyjnych 

 

 

 

 

 

Rozwój zintegrowanego systemu pomocy rodzinie               
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

oraz zapewnienie odpowiednich warunków życia 
dzieciom w naturalnym środowisku rodzinnym 

Zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb 

bytowych dziecka 

Zapobieganie 
powstawaniu sytuacji 

kryzysowych 
wymagających 

interwencji oraz 
rozwiązywanie już 

istniejących problemów 

Podnoszenie 
świadomości ogółu 

mieszkańców w 
zakresie wartości życia 

rodzinnego 
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Cel operacyjny 1: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka 

Lp. Kierunki działań  Wskaźniki 

1. Zapewnienie pomocy materialnej                         

i rzeczowej ubogim rodzinom. 

Liczba i formy udzielonej pomocy. 

2. Objęcie dożywianiem wszystkich tego 

wymagających dzieci. 

Liczba dzieci korzystających z dożywiania 

Liczba rodzin korzystających z pomocy. 

3. Zapewnienie osobom doznającym 

przemocy w rodzinie miejsc w ośrodkach 

interwencji kryzysowej. 

Liczba osób dorosłych i dzieci 

przebywających w placówkach. 

4. Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka                 

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo – 

wychowawczej. 

Liczba dzieci umieszczonych                              

w poszczególnych ośrodkach, 

wysokość środków przeznaczonych na 

pokrycie pobytu dzieci w placówkach. 

5. Objęcie pracą socjalną wszystkich rodzin tego 

wymagających. 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną. 

 

 

Cel operacyjny 2: Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających 

interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących problemów 

Lp. Kierunki działań  Wskaźniki 

1. Współpraca z kuratorami sądowymi, 

policją szkołami w celu wypracowania 

wspólnych działań profilaktycznych. 

Liczba podejmowanych działań. 

Liczba osób objętych wsparciem. 

2. Współpraca z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Zespołem 

Interdyscyplinarnym. 

Liczba podejmowanych działań. 

Liczba uczestników. 

3. Zapewnienie dostępności poradnictwa 

specjalistycznego oraz organizowanie                   

i informowanie o miejscach pomocy. 

Liczba i formy przekazów informujących 

o miejscach pomocy.  

4. Działania aktywizujące zawodowo                       

i społecznie na rzecz rodzin. 

Liczba i formy przekazów informujących 

o miejscach pomocy. 
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5. Monitorowanie środowisk zagrożonych 

uzależnieniami, motywowanie do podjęcia 

terapii przez rodziców dzieci ze środowisk 

zagrożonych i monitorowanie terapii rodziców. 

Liczba rodzin objętych monitorowaniem. 

 

Cel operacyjny 3: Podnoszenie świadomości ogółu mieszkańców w zakresie wartości 

życia rodzinnego 

Lp. Kierunki działań  Wskaźniki 

1. Promowanie wartości rodziny, inicjowanie 

środowiskowych form wspierania rodziny. 

Liczba podejmowanych działań. 

Liczba osób objętych dzianiami. 

2. Promowanie polityki prorodzinnej oraz 

doskonalenie metod pracy z rodziną                      

i dzieckiem. 

Liczba podejmowanych działań. 

Liczba uczestników szkoleń i narad 

koordynacyjnych pracowników 

socjalnych i asystentów rodzin. 

3. Praca środowiskowa promująca właściwe 

wzorce rodziny. 

Liczba uczestników poszczególnych 

działań.  

 

 

 

Realizacja celów operacyjnych 

Odpowiedzialni za realizację 

kierunków działań 

Rada Miejska, jednostki organizacyjne samorządu 

miejskiego, w tym jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej i oświaty. 

Środki finansowe 

 

Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane                             

z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych, 

programów unijnych. 

Partnerzy 

 

Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, organizacje 

społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 

pożytku publicznego. 

Termin realizacji  W ramach działań bieżących. 
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4. MONITOROWANIE I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 

Realizacja Programu przewidziana jest na lata 2021-2023. Finansowanie odbywać się 

będzie w ramach środków budżetowych oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł. 

Zakładanym efektem realizacji Programu jest polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucia 

bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej oraz stworzenie skutecznego 

systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. Działania są ukierunkowane na konsolidację 

współpracy różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji celem 

odbudowywania właściwych relacji rodzinnych w tym: pozostawienia dzieci w miejscu 

zamieszkania, reintegracja rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do rodziny. Skutkami 

Programu powinno być w szczególności:  

• wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych bezradnością opiekuńczo - 

wychowawczą oraz rodzin dysfunkcyjnych, 

• zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu 

wsparcia, dla rodziny i dziecka, 

• podejmowanie działań profilaktycznych i promujących wartości rodzinne, mających 

na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie postaw prorodzinnych, 

• poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

• przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, 

• wzmocnienie procesu aktywizacji osób oraz członków rodzin dysfunkcyjnych celem 

uczestnictwa w życiu społecznym, kontynuowania nauki, uzyskiwaniu kwalifikacji 

zawodowych oraz podejmowania pracy, 

• 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, 

• zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej do rodziców biologicznych 

• rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi 

program wpierania rodziny. 
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Program będzie realizowany i koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Praszce. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez przedkładanie Kierownika OPS 

w terminie do 31 marca sprawozdania z realizacji Programu. 
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