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I. WSTĘP  

 

 Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające 

potrzeby społeczne, psychiczne i emocjonalne swoich członków. Jest ona pierwotnym 

i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtują się postawy, zachowania i poglądy, 

a także umiejętności oceny sytuacji. Rodzina jest także pierwszym i najważniejszym 

środowiskiem wychowawczym w życiu każdego dziecka. Nadrzędnym celem polityki 

prorodzinnej jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rodziny w szczególności 

poprzez pomoc w uzyskaniu samodzielności finansowej, poprawę warunków 

mieszkaniowych oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do pełnienia funkcji 

rodzicielskich i społecznych.  

Mając na uwadze szczególne zwrócenie uwagi na rodziny w kryzysie Ustawa z 

dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na 

gminę zadania mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy 

dziecku i rodzinie. Art. 176 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej zobowiązuje gminę do opracowania i realizacji 3 – letnich gminnych 

programów wspierania rodziny. Na podstawie Uchwały Nr XII/93/2011 Rady Gminy 

Krzykosy z dnia 29 listopada 2011 roku oraz stosownych Zarządzeń Wójta Gminy 

Krzykosy instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu wspierania rodziny 

oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej i rozwój systemu pomocy dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich na terenie Gminy 

Krzykosy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach. W związku z powyższym 

Gminny Program Wspierania Rodzin z terenu Gminy Krzykosy na lata 2016 – 2018, 

zwany dalej Programem został opracowany przez pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krzykosach. W Programie wskazano na konieczność podejmowania 

interdyscyplinarnych działań zarówno w zakresie diagnozy, jak i wsparcia rodzin z terenu 

Gminy. Działania określone w Programie są w znacznej mierze kontynuacją 

podejmowanych od wielu lat działań w obszarze wsparcia dziecka i rodziny w Gminie 

Krzykosy.  

 

 



II. DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE  WSPARCIA RODZIN 

 Mając na uwadze konieczność objęcia szczególnym rodzajem wsparcia rodzin w 

kryzysie Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach od 2010 roku realizował metodę 

asystentury jako innowacyjne działania wobec tych rodzin. Od 2012 roku zadania 

asystenta rodziny realizowane są zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, które polegają przede wszystkim na prowadzeniu pracy z 

rodzinami, u których występuje wiele sprzężonych problemów, do których należą min. 

niskie kompetencje wychowawcze, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo, przewlekła 

choroba, niepełnosprawność, przemoc, wyuczona bezradność czy zaburzenia psychiczne, 

których występowanie powoduje trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych.  

 Jak wskazuje poniższa tabela najczęstszym powodem korzystania z pomocy 

społecznej przez rodziny z małoletnimi dziećmi jest ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba. W roku 2014 widać wzrost liczby 

rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego. Wielodzietność natomiast jest przesłanką 

wykazującą tendencję wzrostową w latach 2014 i 2015. 

Tabela 1. Rodziny z małoletnimi dziećmi objęte pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krzykosach 

 2013 2014 20151 

Liczba rodzin z małoletnimi dziećmi 
ogółem: 

98 80 74 

W tym,  
korzystający z pomocy z powodu: 

Ubóstwa 47 44 30 

Niepełnosprawności 32 28 27 

Bezrobocia 47 44 33 

Długotrwałej lub ciężkiej choroby 37 31 26 

                                                            
1 Stan na dzień 30.X.2015r. 



Alkoholizmu 3 2 3 

Wielodzietności  19 25 24 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 

 

19 

 

24 

 

19 

Przemocy  4 0 3 

 

 Analiza przyczyn korzystania rodzin z małoletnimi dziećmi z pomocy Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krzykosach wskazuje jednoznacznie na złożoność problemów 

rodzin, o czym wspomniano już na wstępie niniejszej diagnozy. Dlatego konieczna jest 

interdyscyplinarność działań w zakresie wsparcia rodziny, o której mowa w celach 

szczegółowych programu, oraz stosowne zaplecze instytucjonalne i wsparcie ze strony 

asystenta rodziny, który rokrocznie obejmuje swym wsparciem maksymalną liczbę rodzin 

(por. Tabela 2).  

Tabela 2.  Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 

rok 2013 2014 2015 

liczba rodzin 23 16 16 

 

W roku 2013 wsparciem ze strony asystenta objęto 23 rodziny, z czego 5 rodzin w 

ramach projektu systemowego realizowanego przez OPS. Wówczas maksymalna liczba 

osób, które mogą być objęte wsparciem wynosiła 20 rodzin. Mając na uwadze zmiany 

Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2014 roku maksymalna 

liczba rodzin, które mogą zostać objęte wsparciem przez jednego asystenta rodziny 

wynosi 15. W związku z powyższym liczba rodzin objętych asystenturą od roku 2014 

spada. Jak wynika z powyższej tabeli liczba rodzin objętych asystenturą w skali roku jest 

wyższa niż wskazuje to ustawa. Wymiar czasu pracy z rodziną jest jednak uzależniony od 

występujących problemów w rodzinie i ich natężenia. W skali miesiąca liczba rodzin 

objętych tą formą wsparcia nie przekracza wymogów ustawowych.  



III. ADRESACI  

Jak wynika z powyższej analizy oraz zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej odbiorcami programu są rodziny wychowujące dzieci, a jednocześnie: 

- niewydolne wychowawczo; 

- przeżywające chwilowe trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

często związane z kryzysem w rodzinie; 

- zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności z uwagi na ubóstwo, bezrobocie 

czy niepełnosprawność dziecka; 

- zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej; 

 

IV. CELE PROGRAMU  

Celem głównym programu jest :  

Stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku 

rodziny biologicznej oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym 

wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych w gminie Krzykosy, w latach 

2016 - 2018 

Cele szczegółowe:  

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej, należy 

doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i 

wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Podmiotowość działań w zakresie wsparcia 

rodziny, stanowiąca podstawową zasadę pomocy społecznej polega na kompleksowym 

wsparciu i edukacji, dla przywrócenia jej prawidłowego funkcjonowania. Bardzo ważne 

jest zatem, aby wszystkie podmioty i instytucje uczestniczyły w procesie wspierania 

rodziny już na etapie pojawienia się problemu. W ramach celów szczegółowych mieszczą 

się zatem zarówno działania kompensacyjne jak i profilaktyczne. 

 

 

 

 



 

Nr celu 

szczegółowego 

 

Nazwa i opis celu 

 
Działania do realizacji w latach 2016 - 2018 

 

 

Cel 1 

 
 

Poprawa 
funkcjonowania 

rodzin 
przeżywających 

trudności 
w wypełnianiu 

funkcji 
opiekuńczo - 

wychowawczych 
 

Stała praca z 
rodziną, 

wspieranie rodzin 
z problemami oraz 

wzmacnianie 
w wypełnianiu 

funkcji 
rodzicielskich. 

                    
Realizacja celu poprzez: 
- zatrudnienie asystenta rodziny; 
- prowadzenie grup wsparcia;  
- udzielenie pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej; 
- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu sytuacji 
konfliktowych; 
- udzielenie wsparcia rodzinom poprzez rodziny 
pomocowe 
-organizowanie dla rodzin pomocy wolontariuszy; 
-doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej 
po przez udział w kursach, szkoleniach i 
konferencjach; 
 

 

 

Cel 2 

 
Podniesienie 
kompetencji 

wychowawczych 
rodzin 

 
Złożoność 

występujących 
problemów 

wychowawczych 
w rodzinach 

problemowych 
uzasadnia 

konieczność 
podnoszenia 
kompetencji 

wychowawczych, 
co wpłynie na 
zwiększenie 

umiejętności w 
zakresie opieki i 

wychowania 
 

 

Realizacja celu poprzez: 

-organizowanie szkoleń, spotkań edukacyjnych, 
kursów, treningów dla rodzin; 
- organizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów, 
zajęć o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym 
oraz terapeutycznym 
- wsparcie ze strony asystenta rodziny, pracownika 
socjalnego, pedagoga szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Cel 3 

 
Integracja działań 
gminy i powiatu 
na rzecz wsparcia 

rodzin z 
małoletnimi 

dziećmi z 
problemami 
opiekuńczo- 

wychowawczymi 
 

W systemie 
wsparcia na rzecz 
dziecka i rodziny 

konieczne jest 
zintegrowanie 

działań w 
kierunku 

stworzenia 
kompleksowego 

systemu wsparcia 
rodzin w kryzysie, 

czego efektem 
będzie 

zmniejszenie 
liczby dzieci 

umieszczonych w 
pieczy zastępczej 
oraz poprawienie 
funkcjonowanie 

rodzin 
biologicznych. 

 

 
Realizacja celu poprzez: 
- prowadzenie stałej współpracy z powiatowym 
centrum pomocy rodzinie, sądem rodzinnym, 
szkołami w celu głębszej i szybszej diagnozy 
rodzin z małoletnimi dziećmi z problemami 
opiekuńczo- wychowawczymi; 
- wypracowanie zintegrowanego systemu 
wspierania rodzin w sytuacjach zagrażających 
odebraniem dzieci i umieszczeniem ich dzieci w 
pieczy zastępczej; 
- udział w szkoleniach i konferencjach dla 
przedstawicieli instytucji i organizacji 
pozarządowych działających w obszarze wsparcia 
dziecka i rodziny. 
 

 

 

Cel 4 

 
Wsparcie dla 

rodzin 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym  

 
W ramach działań 
podejmowanych w 
lokalnym systemie 
wsparcia rodziny 

istotną rolę 
odgrywają 
działania 

profilaktyczne i 
edukacyjne na 

 
Realizacja celu poprzez: 
 
- uzyskanie pomocy prawnej, psychologicznej; 
- prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z 
rodziną oraz wsparcie finansowe tych rodzin w 
ramach możliwości określonych w ustawie 
o pomocy społecznej 
- wsparcie asystenta rodziny, pedagoga szkolnego, 
wychowawcy 
- prowadzenie grup wsparcia, w szczególności dla 
rodzin z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi 
- organizowanie spotkań edukacyjnych i treningów 
- współpraca z PUP w zakresie wsparcia rodzin z 
dziećmi, w których występuje problem bezrobocia 
  



rzecz rodziny 
zagrożonej 

wykluczeniem 
społecznym, w 
szczególności z 

uwagi na ubóstwo, 
bezrobocie czy 

niepełnosprawność 
dziecka 

 

 
 

 

 

Cel 5 

 
Wsparcie rodzin 

biologicznych 
dzieci 

umieszczonych w 
pieczy zastępczej 

 
Praca z rodzinami 

biologicznymi 
dzieci 

umieszczonych w 
pieczy zastępczej 

ma na celu 
zwiększenie szans 
dzieci na powrót 
do środowiska 

rodzinnego 

 

Realizacja celu poprzez: 

- praca asystenta rodziny i pracowników socjalnych 
z rodziną biologiczną w celu podwyższania 
kompetencji opiekuńczo – wychowawczych 
rodziców biologicznych 
- współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej, 
- współpraca z PCPR w zakresie objęcia 
specjalistycznym poradnictwem rodzin 
biologicznych  
 

Cel 6 

 
Podniesienie 

poziomu usług  
w zakresie 

wspierania rodzin 
z terenu gminy 

Krzykosy 
 

Osiągniecie tego 
celu pozwoli na 
dostosowanie 

zasobów 
instytucjonalnych 

do wymogów 
Ustawy o 

wspieraniu 
rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 

 

 

Realizacja celu poprzez: 

- utworzenie placówki wsparcia dziennego dla 
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz 
dla rodzin w kryzysie 
 

 



IV. REALIZATOR PROGRAMU 

Na podstawie Uchwały Nr XII/93/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 

2011 roku oraz stosownych Zarządzeń Wójta Gminy Krzykosy (Zarządzenie Nr 80/2012 

oraz 81/2012) instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu wspierania rodziny 

oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej i rozwój systemu pomocy dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich na terenie gminy, jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach. Zadania zaplanowane w niniejszym 

programie realizowane będą zatem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach przy 

współpracy z: 

- Urzędem Gminy w Krzykosach, 

- placówkami oświatowymi z terenu Gminy Krzykosy, 

-  Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- organizacjami pozarządowymi działającymi w obrębie wsparcia dziecka i rodziny 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 

- Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. 

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Środzie Wlkp. 

- Policją 

- Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Środzie Wlkp. 

  

VI. OKREŚLENIE SPODZIEWANYCH REZULTATÓW 

1. Polepszenie sytuacji dziecka i rodziny. 

2. Poczucie bezpieczeństwa socjalnego 

3. Podniesienie jakości usług świadczonych przez jednostki zaangażowane w 
program 

4. Integralność działań na rzecz dziecka i rodziny na terenie Gminy Krzykosy 

5. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – 
wychowawcze  

 



VII. ŹRÓDŁA FINASOWANIA   

1) środki własne zaplanowane na dany rok budżetowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Krzykosach 

2) dotacje z budżetu państwa 

3) ) z innych źródeł , w tym Unii Europejskiej 

 

VIII. MONITORING I EWALUACJA  

Monitoring będzie polegał na zbieraniu i ocenie danych pod kątem realizacji celów 

programu. Zebrane informacje będą wykorzystane do planowania działań 

profilaktycznych, które będą wpisywane w formie zadań do wykonania przez 

poszczególne instytucje i organizacje realizujące program. Ewaluacja będzie odbywać się 

na bieżąco, przez cały okres trwania programu. Raport z ewaluacji i monitoringu będzie 

zawierał się w corocznym sprawozdaniu z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy 

zastępczej przedstawianej Radzie Gminy w trybie art. 179 ust.1 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 


