
 

 

UCHWAŁA Nr XIV/77/16 

RADY GMINY LUBANIE 

z dnia  31 marca 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Lubanie na lata 2016-2018 

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz. 1045 i poz. 1890 ), 

w związku z art.176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.          

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U.  z 2015 r., poz. 

332 , poz. 1045, poz. 1199, poz. 1830 oraz  z 2016 r. poz.195) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji na lata 2016-2018 Gminny Program 

Wspierania Rodziny  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Barbara Rolirad 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały Nr XIV/77/16 

                Rady Gminy Lubanie 

              z dnia 31 marca 2016 r.     

 

 

 

   

GMINNY     PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

W GMINIE LUBANIE  

NA LATA 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubanie, marzec 2016r. 

 



 

 

I. WSTĘP 

 

         Rodzina to podstawowe środowisko wychowawcze, które wywiera 

największy wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka.  Jest  ważnym 

elementem procesu wychowania, socjalizacji oraz prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego człowieka. Dzięki rodzinie dziecko nawiązuje pierwsze 

kontakty z ludźmi, poznaje i uczy się wzorców osobowych. Rodzina zaspakaja 

jego potrzeby, stymuluje rozwój, kształtuje zachowania i postawy społeczne            

a także zdolności przystosowawcze. 

 Współczesna rodzina podlega daleko idącym przekształceniom, 

komplikują się jej funkcje i struktura wewnętrzna. Czas licznych przemian, 

postępu  technicznego, nowoczesności, nieustannego pośpiechu, 

konsumpcyjnego stylu życia i wygodnictwa  powoduje, że dorośli członkowie 

rodziny dużo czasu spędzają poza domem, pojawiają się wtedy zaniedbania 

wobec dzieci  a zatem także problemy wychowawcze, ponieważ dzieci 

pozostawione  są samym sobie . Niezaspokojone są potrzeby przynależności, 

bezpieczeństwa, akceptacji i miłości.  Życie dziecka w takiej rodzinie burzy jego 

równowagę psychiczną, skutkiem tego są niepowodzenia w szkole, agresja, 

kradzieże, rozboje. Rodzina przestaje być stałym, pewnym  i absolutnym 

punktem odniesienia,  nie radzi sobie z wypełnianiem podstawowych funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych . 

         Przemiany, które zachodzą bardzo dynamicznie w społeczeństwie 

powodują, że rośnie grupa rodzin potrzebujących wsparcia w wypełnianiu 

funkcji rodzicielskich. 

Wsparcie rodzin  realizowane jest przez instytucje publiczne w ramach systemu 

pomocy społecznej i odnosi się zasadniczo do dwóch głównych obszarów: 



 

 

pomocy finansowej w przypadku ich niewydolności ekonomicznej oraz 

wsparcia rodzin w sytuacji niewydolności funkcji opiekuńczo-wychowawczej.    

Podmiotem działań pomocy jest rodzina jako całość należy ją wspierać         

w wypełnianiu jej funkcji, aby rozdzielenie dziecka z rodziną i umieszczenie go 

w środowisku zastępczym było ostatecznością, a jeśli już nastąpi powinno być 

tymczasowe, aby podjęta w tym czasie praca nad  reintegracją dziecka z rodziną 

spowodowała usunięcie dysfunkcji w rodzinie i przywróciła dziecko rodzicom. 

Program ten został opracowany z myślą o dzieciach , dla dobra dzieci, 

które potrzebują szczególnej ochrony ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia w trosce o ich 

harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony 

przysługujących im praw  i wolności, bowiem „dzieci są przyszłością narodu „. 

II. Podstawa Prawna działań  

Realizacja programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej opiera się 

na niżej wymienionych aktach prawnych: 

1. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. 2015 r., 

poz.1515 z późn. zm. ), 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej( tj. Dz. U.  z 2015 r., poz.332  z późn. zm. ), 

3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( tj. Dz. U z 2015r., 

poz.163 z późn. zm. ), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie            

( tj. Dz. U. z 2015r., poz.1390), 



 

 

5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                           

i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1286 z późn. zm. ). 

 Podstawa prawna opracowania programu: 

Art.176 pkt 1 art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

   III. Diagnoza 

  Diagnoza lokalna dotycząca dysfunkcyjności rodzin w zakresie pełnienia 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych została dokonana w oparciu o dane 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wg stanu na dzień 31.12.2015r.  

           W roku 2015 system pomocy społecznej  objął wsparciem 195 rodzin,         

w których przebywały 502 osoby. Gminę Lubanie według stanu na koniec 

ubiegłego roku zamieszkiwało 4.599 mieszkańców. Z dokonanej analizy 

wynika, że 10,91% mieszkańców zostało objętych pomocą społeczną. Głównym 

powodem przyznawania pomocy było ubóstwo następnie bezrobocie, 

niepełnosprawność, na czwartym miejscu udzielono pomocy z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Z pomocy skorzystały 24 rodziny, gdzie przebywało 

114 osób.  Według oceny sytuacji rodzin w, których występuje bezradność             

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w 11 rodzinach ,  rodzice wymagają 

wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w związku z tym 

pracownicy socjalni wnioskowali o przydzielenie asystenta rodziny .  

Tabela nr 1. Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych w postaci asystenta rodziny  

Rok 

 

Liczba rodzin Liczba rodzin, którym 

przydzielono asystenta 

2013 25 0 



 

 

2014 24 11 

2015 24 12 

Źródło: dane własne 

Przy zapewnieniu wsparcia ze strony asystenta rodziny i  pracowników 

socjalnych, wytężonej pracy pracowników Placówek Oświatowych, rodziny w 

miarę możliwości zapewniają dzieciom właściwy rozwój co daje szansę  na 

pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych. Jednakże zawsze istnieje 

ryzyko wystąpienia problemów w rodzinie, prowadzących do wystąpienia 

zjawisk niepożądanych np. alkoholizm, ciężka choroba psychiczna prowadząca 

do zaniedbań w sferze opiekuńczo-wychowawczej.  

W tej sytuacji zachodzi konieczność umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.  

Na dzień 31 grudnia 2015roku  na terenie gminy Lubanie  1 dziecko przebywało 

w  rodzinie zastępczej spokrewnionej, która w zastępstwie za rodziców 

wypełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze . Z uwagi na to, że rodzina 

biologiczna   nie jest w stanie wypełniać należycie tej funkcji wobec dziecka z 

powodu choroby psychicznej , Sąd Rodzinny zadecydował  

o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.  Wykonawcą postanowień Sądu 

jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie które, zapewnia opiekę natomiast 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi 

odpowiednio wydatki: 

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu 

dziecka  

w pieczy zastępczej, 

- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 



 

 

- 50% wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku pobytu dziecka i 

następnych  latach. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 ma na celu wspieranie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze , poprzez podjęcie 

systemowych rozwiązań przy współpracy wszystkich osób i instytucji 

pracujących z dziećmi i rodzicami.  

IV. Adresaci programu 

Adresatami programu są rodziny z dziećmi z terenu gminy Lubanie 

przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

V.  Cele  Programu  

 Cel strategiczny programu 

Wsparcie rodzin mających problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

 Cele szczegółowe programu 

1. Wzmocnienie  funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach 

dysfunkcyjnych  

Działania 

1. Systematyczne diagnozowanie warunków życia rodzin oraz ich potrzeb i 

oczekiwań 

2. Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego dla rodziców. 

3. Opracowywanie i wdrażanie projektów i programów  edukacyjnych, 

profilaktycznych i terapeutycznych służących rozwojowi rodziny. 

4. Kształtowanie u rodziców właściwych postaw wychowawczych zgodnych 

z normami i wartościami społecznymi. 



 

 

2.Wsparcie rodzin poprzez działania instytucji i podmiotów działających 

na rzecz dziecka i rodziny 

Działania  

1.Przydzielenie rodzinom  asystenta rodziny 

      2.Objęcie rodzin przeżywających trudności pomocą rodzin wspierających. 

      3.Organizacja i prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w 

placówkach  

         oświatowych oraz  klubów w świetlicach wiejskich,  

4. Zabezpieczenie środków finansowych na pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku  preadopcyjnym. 

  3.Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i 

społecznej. 

      Działania 

1. Udzielanie różnych form pomocy rodzinom o niskich dochodach mającym 

trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

2.Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji dożywiania w szkole, oraz  pomoc w przygotowaniu dzieci do 

szkoły ( zakup podręczników, materiałów szkolnych, strojów sportowych 

itp.), 



 

 

3. Organizowanie dzieciom wypoczynku podczas wakacji i ferii                       

( finansowanie półkolonii organizowanych  na terenie Szkół Podstawowych  

i Gimnazjum, dofinansowywanie obozów i kolonii). 

4. Kierowanie dzieci na kolonie i obozy realizujące programy 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

5.Udzielenie pomocy  rodzicom w poszukiwaniu, podejmowaniu i 

utrzymaniu zatrudnienia .  

VI. Harmonogram działań  

Cele szczegółowe Działania  Instytucje 

odpowiedzialne za 

realizację 

1.Wzmocnienie funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczej w 

rodzinach 

dysfunkcyjnych  

Systematyczne 

diagnozowanie 

warunków życia  rodzin 

oraz  ich potrzeb i 

oczekiwań 

GOPS-pracownicy 

socjalny 

 

 

Poradnictwo 

specjalistyczne dla 

rodziców  i dzieci  

Radca prawny, 

psycholog, pracownicy 

socjalni,PCPR 

Opracowanie i 

wdrażanie projektów i 

programów 

profilaktycznych , 

edukacyjnych, 

terapeutycznych 

,rządowych 

Placówki oświatowe , 

GOPS 

 

 



 

 

 Kształtowanie u 

rodziców właściwych 

postaw  opiekuńczo-

wychowawczych  

Pracownicy socjalni, 

asystent rodziny, 

rodzina wspierająca 

 

2. Wsparcie rodzin 

poprzez 

działania 

instytucji  

Przydzielenie rodzinom  

asystenta  

Pracownicy socjalni 

Objęcie rodzin 

przeżywających 

trudności pomocą  

rodzin wspierających 

GOPS, Asystent rodziny 

, rodziny wspierające 

Organizacja i 

prowadzenie świetlic 

oraz klubów w 

świetlicach wiejskich 

Placówki oświatowe,  

Urząd Gminy, GOPS 

Współfinansowanie 

pobytu dziecka w 

rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

GOPS 

 

3. Wsparcie rodzin 

znajdujących się 

w trudnej 

sytuacji 

materialnej i 

społecznej 

Udzielanie różnych 

form pomocy rodzinom 

o niskich dochodach 

mającym trudności 

opiekuńczo-

wychowawcze. 

GOPS, pracownicy 

socjalni, osoby 

prywatne, organizacje 

pozarządowe 



 

 

Zapewnienie dzieciom  

i młodzieży z rodzin 

znajdujących się w 

trudnej sytuacji 

dożywiania w szkole, 

oraz  pomoc  w 

przygotowaniu dzieci 

do szkoły ( zakup 

podręczników, 

materiałów szkolnych, 

strojów sportowych  

itp.), 

GOPS, Szkoła ,GKRPA 

Organizowanie 

dzieciom wypoczynku 

podczas wakacji i ferii ( 

finansowanie półkolonii 

organizowanych  na 

terenie gminy, 

dofinansowanie do 

obozów i kolonii) 

GOPS, Szkoła, GKRPA 

Kuratorium Oświaty 

 

 

 

Kierowanie dzieci na 

kolonie i obozy 

realizujące programy 

przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

GOPS, Szkoła 

 

Udzielenie pomocy  

 rodzicom w 

poszukiwaniu, 

GOPS, asystent rodziny 

PUP 



 

 

podejmowaniu i 

utrzymaniu 

zatrudnienia.  

 

 

VII. Oczekiwane rezultaty programu 

 1.Podniesienie świadomości rodzin w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo- 

    wychowawczych. 

 2. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez działanie asystenta rodziny,  

      pracowników socjalnych  

 3.Pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej.  

 4. Integracja rodziny poprzez wspólne spędzanie czasu,  zacieśnienie więzi 

rodzinnych  . 

VIII. Realizatorzy programu 

Program realizuje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu przy 

współpracy z: 

-  Urzędem Gminy w Lubaniu 

-  Placówkami oświatowymi  

-  Policją, 

-  Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych          

w Lubaniu, 



 

 

- Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy                    

w rodzinie  

-  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, 

IX. Finansowanie działań w zakresie realizacji programu 

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu realizuje zadania związane z 

zaspokojeniem potrzeb ze środków z budżetu Gminy i Wojewody, 

2. Źródła finansowania zadań  związanych z wspieraniem rodziny określone są 

w uchwale budżetowej ;Dział 852 Rozdział 85203- ośrodki wsparcia ( kluby, 

świetlice )- Rozdział 85204 - rodziny wspierające, rodziny zastępcze ;Rozdział 

85219 – asystent rodziny . 

3.Przewiduje się również aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych tj. 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zatrudnienia 

Asystenta rodziny, czy inne projekty skierowane na wsparcie dziecka i rodziny . 

X. Postanowienia końcowe 

1. Opracowany program jest dokumentem, który może podlegać okresowym 

weryfikacjom  

i modyfikacjom w niezbędnym zakresie, dostosowanym do zmieniających się 

przepisów prawa. 

2. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy składa Radzie 

Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 

3.Sporządzanie sprawozdań  rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania 

rodziny oraz przekazywanie ich wojewodzie w wersji elektronicznej,                         



 

 

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

         Barbara Rolirad



 

 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z treścią art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.                          

o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej rada gminy , biorąc pod 

uwagę potrzeby uchwala gminne programy wspierania rodziny. 

Program wspierania rodziny ma na celu stworzenie systemu wsparcia 

rodziny, który pozwoli na efektywne budowanie mechanizmów współpracy z 

rodziną dziecka w środowisku rodzinnym. Podłożem stworzenia systemu 

wsparcia jest troska o zapewnienie każdemu dziecku stabilnego i rodzinnego 

środowiska wychowawczego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Barbara Rolirad 


