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GMINNY PROGRAM WSPARCIA RODZINY 
W GMINIE JRZMANOWICE - PRZEGINIA NA LATA 2016 – 2018 

 
 

Postanowienia ogólne 
 
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2018 
działa na podstawie: 
1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. 

(Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późn.zm.), 
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

poz.163), 
3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 180, poz.1493 z późn.zm.), 
4. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz.583), 
5. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn.zm.), 
6. Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r. poz.157). 
 

Wstęp 
 

Gminny Program Wsparcia Rodziny został przygotowany jako rozwiniecie Strategii 
Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2015-2020 
w zakresie działań na rzecz profilaktyki, rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii. Jednym z celów operacyjnych jest: wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich 
funkcjonowania. W przyjętej do realizacji Strategii wyznaczono 11 kierunków działań operacyjnych 
umożliwiających działania osłonowe na rzecz rodzin z dziećmi: t.j. 
1. Promowanie w gminie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie 
właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników GOPS-u i placówek 
oświatowych.  
2. Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi bezradnością 
opiekuńczo-wychowawczą.  
3. Udzielanie przez GOPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 
z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.  
4. Zwiększenie dostępności dla rodzin oraz osób samotnie wychowujących dzieci wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego, prawnego i socjalnego.  
5. Ulgi w opłatach dla rodziców – przedszkole, żłobek.  
6. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.  
7. Utworzenie Domu Kultury w poszczególnych miejscowościach z zajęciami tematycznymi 
prowadzonymi przez wykwalifikowany zespół (animatorzy kultury).  
8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.  
9. Kontynuowanie i rozwijanie działalności świetlic wiejskich.  
10. Utworzenie żłobka, zwiększenie miejsc w przedszkolach oraz wydłużenie godzin jego pracy.  



11. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w gminie poprzez stałą współpracę 
placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej, służby 
zdrowia, Sądu Rejonowego i kuratorów sądowych, Policji, organizacji pozarządowych i Kościoła. 
Należy podkreślić, że działania na rzecz rodziny, to działania na rzecz całej wspólnoty, 
a wspierając rodzinę przyczyniamy się do rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności. 
W rodzinę należy inwestować i wierzyć możliwość samodzielnego wykonywania 
podstawowych funkcji. Reforma ustroju terytorialnego państwa przekazała zdecydowana 
większość kompetencji do poziomów lokalnych samorządów gmin, powiatów. Służby opieki 
nad dziećmi i rodzina na terenie Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem działają na 
najniższym poziomie, a wiec jak najbliżej rodziny. Znaczenie rodziny dla społeczeństwa 
pozostaje na najwyższej pozycji. W rodzinie wychowują się kolejne pokolenia, które 
w okresie swej dorosłości kształtują społeczeństwo. Uwzględnienie możliwości rozwojowych 
rodziny jej zdolności do przezwyciężania braków i pokonywania trudności jest podstawą 
programów skierowanych na wspieranie i poprawę funkcjonowania rodzin. Człowiek może 
być rozumiany i wspierany jedynie w kontekście bliskich i znaczących systemów ludzkich, 
których jest częścią a spośród których najważniejsza jest rodzina. W rodzinie kształtuje się 
„kapitał ludzki”, który jest wyznacznikiem tempa rozwoju danej społeczności. Gmina 
Jerzmanowice-Przeginia jest jednostką organizacyjną samorządu lokalnego powołana do 
realizacji koordynacji działań w zakresie pomocy i integracji społecznej. Zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej jednym z zadań pomocy społecznej jest rozwijanie nowych form 
pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Realizacja zasady 
pomocniczości odbywa się przy ścisłej współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi. Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocowe wspierają rodzinę w 
prawidłowym wypełnianiu funkcji. Obejmują pomocą rodziny zagrożone równego typu 
patologiami, dysfunkcyjne oraz dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym. 
Program będzie realizowany w toku bieżącej pracy jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej oraz przez programy celowe. 
 
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Rodzina jest pierwszym 
i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. Istnieją różne typy rodzin i postawy 
przez nie reprezentowane, a to wpływa na rodzaj postaw społeczno-moralnych dzieci 
i młodzieży wychowujących się w tych rodzinach. Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest 
wartością, której – w odniesieniu do jednostki jak i globalnie – do całego społeczeństwa, nie 
można niczym równoważnym zastąpić. We wszystkich społeczeństwach rodzina stanowi 
najmniejsza, po jednostce, komórkę społeczną. Rodzina to podstawowe środowisko, które 
powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Rodzina oddziałuje w sposób 
świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka, przekazując mu swój system wartości, 
tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postepowanie na całe życie. Jest najbardziej 
stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Dlatego, jeżeli w funkcjonowaniu 
rodziny pojawią się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny 
zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Problemy występujące 
w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Choroba 
alkoholowa, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, których często 
towarzyszy również problem ubóstwa, czy długotrwałego bezrobocia. Dlatego rodziny 
dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracę asystentów rodziny, 
pracowników socjalnych GOPS, pedagogów szkolnych, pracowników ochrony zdrowia, 
policji, kuratorów sadowych i przedstawicieli innych instytucji, które maja kontakt z rodziną 
oraz podejmowanie 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 odpowiednią przygotowaną 
kadrę, kompetentną i obiektywną. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny 
wieloproblemowej, należy doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli 
opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w tej 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić 
prawidłowe funkcjonowanie. Niniejszy Program skupia się przede wszystkim na opiece 
świadczonej dla rodziny poprzez pomoc społeczną oraz powołany przez Radę Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia „Zespół do spraw asysty rodzinnej”. Pracownicy wykonując swoje 
zadania winni dążyć do zabezpieczania potrzeb poprzez tworzenie pozytywnego środowiska 
wychowawczego, poprawę jakości życia dzieci i rodzin, jak również podejmowanie 
interwencji i objęcie opieką w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. Wszystkie działania 
Programu powinny być skoncentrowane na wsparciu rodziny biologicznej, a istotą działań 
podejmowanych przy realizacji tego Programu winno być wspieranie, a nie zastępowanie 
rodziny, nauczycieli i społeczności lokalnych w rozwiazywaniu problemów rodziny na 
naszym terenie.  
 

Diagnoza 
 

Pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach w roku 2015 
znajdowało się 214 rodzin, z czego 106 stanowią rodziny z dziećmi do 18 roku życia. 
W rodzinach tych wychowuje się 313 dzieci (źródło: dane z GOPS Jerzmanowice). 
 

Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą GOPS: 
Rodziny Liczba rodzin 

z dziećmi do 18 r. ż. 106 
wielodzietne 57 
niepełne 23 
wielopokoleniowe 36 

 
Rodziny objęte pomocą GOPS z podziałem na liczbę dzieci w rodzinie: 

 
 

liczba dzieci w rodzinie 

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci 6 dzieci 7 dzieci 8 dzieci i 
więcej 

liczba 
rodzin 

 
15 26 50 11 2 1 0 0 

 



 
 
Główne przesłanki przyznania świadczeń z pomocy społecznej to ubóstwo, bezrobocie, 
przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach  niepełnych lub wielodzietnych. 
 
Dominujące przyczyny kryzysu w rodzinach z dziećmi do 18r. życia objętych pomocą GOPS: 

Przyczyny kryzysu Liczba rodzin 
ubóstwo 68 
pozostawanie przez 
rodziców/opiekunów bez pracy 49 

przemoc w rodzinie 1 
bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
w tym rodziny niepełne,  

23 

wielodzietne 57 
niepełnosprawność  59 
długotrwała lub ciężka choroba 68 
potrzeba ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności 77 

alkoholizm 12 
zdarzenie losowe, sytuacja 
kryzysowa 4 

 
Ogółem rodziny z dziećmi do 18 roku życia w Gminie Jerzmanowice-Przeginia 1 370 rodzin 
w tym rodziny z dziećmi do 18 roku życia 
 

 
 

liczba dzieci w rodzinie 

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci 6 dzieci 7 dzieci 8 dzieci i 
więcej 

liczba 
rodzin 762 503 95 8 1 1 0 0 
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Cel główny 
 

WSPIERANIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU 
FUNKCJI OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZYCH W PROCESIE PRZYWRACANIA 
ICH ZDOLNOŚCI DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA. 
 

Cele szczegółowe 
 
1. Analiza i diagnozowanie  przyczyn kryzysów w rodzinach poprzez pracę socjalną. 
2. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny udzielając pomocy w przezwyciężeniu problemów 
związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem. 
3. Rozwianie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny poprzez zapewnienie 
specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia. 
4. Wsparcie rodziny poprzez niwelowanie barier uniemożliwiających prawidłowe relacje 
między członkami rodzin oraz pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w rodzinach. 
5. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez aktywizowanie 
ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej. 
6. Dążenie do reintegracji rodziny- poprzez poprawę sytuacji życiowej rodziny w dalszej 
kolejności umożliwiając powrót dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa 
w życiu danego środowiska lokalnego. 
 

Działania na rzecz rodziny 
 
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych jest niezwykle angażującym procesem i wymaga podejścia 
interdyscyplinarnego, gdyż dotyczy wszystkich obszarów funkcjonowaniu rodziny. Obejmuje 
działania skierowane na zabezpieczenie potrzeb członków rodziny, budowanie prawidłowych 
relacji i więzi między nimi, tworzenie pozytywnego środowiska wychowawczego dla dzieci, 
zapobieganie patologiom, podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych 
i podejmowanie działań naprawczych. 
W Gminie Jerzmanowice-Przeginia zadania z zakresu wspierania rodziny wykonuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, zadanie zostało zlecone Uchwałą Rady Gminy tworząc 
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„Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej”. W skład „Zespołu” wchodzi pracownik socjalny oraz 
asystent rodziny. 
 

Działania celu szczegółowego nr 1 
Analiza i diagnozowanie  przyczyn kryzysów w rodzinach poprzez pracę socjalną. 
 wywiad środowiskowy w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, 
 praca socjalna polegająca na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 

deficytów osobowościowych członków rodziny, zaniedbań w stosunku do dzieci oraz 
ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym, 

 konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na 
dysfunkcyjność rodziny. 

 
Działania celu szczegółowego nr 2 

Wzmocnienie roli i funkcji rodziny udzielając pomocy w przezwyciężeniu problemów 
związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem. 
 organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, zwanej dalej „Grupami Wsparcia” lub Grupami 
Samopomocowymi”, 

 realizacja zadań promujących cechy „zdrowej rodziny”, angażowanie w te działania 
rodziny zagrożone dysfunkcyjnością (pikniki rodzinne, wyjazdy integracyjne), 

 promowanie korzystania ze środowiskowych form wsparcia rodziny. 
 

Działania celu szczegółowego nr 3 
Rozwianie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny poprzez zapewnienie 
specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia. 
 Zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności dostępu do konsultacji 

i specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego), 
 Zapewnienie rodzinom dostępu do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie prawa 

rodzinnego, 
 Umożliwienie rodzinom przezwyciężającym trudności korzystania z pomocy rodzin 

wspierających, które przy wsparciu asystenta rodziny pomagają w opiece i wychowaniu 
dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu 
podstawowych ról społecznych 

 Umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, którego zadaniem jest 
organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w miejscu wskazanym 
przez rodzinę, polegającym na: 
 opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i konsultacji z pracownikiem socjalnym, 
 opracowaniu, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy 
dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, 

 udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

 udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów psychologicznych, 
 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych 

z dziećmi, 
 wspieranie aktywności społecznej rodzin, 
 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 



 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 
zarobkowej, 

 motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich umiejętności 
psychospołecznych, 

 udzieleniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 
psychoedukacyjnych, 

 podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci rodzin, 

 prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 
 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku 

i przekazywanie tej oceny Kierownikowi GOPS, 
 monitorowaniu funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 
 sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 
 współpraca z jednostkami  administracji rządowej i samorządowej właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami i osobami 
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa 
w art.9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub 
innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 
Działania celu szczegółowego nr 4 

Wsparcie rodziny poprzez niwelowanie barier uniemożliwiających prawidłowe relacje 
między członkami rodzin oraz pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych 
w rodzinach. 
 Zapewnienie członkom rodzin możliwości korzystania z pomocy specjalistów, terapii 

w różnorodnych zakresach dysfunkcji (terapie indywidualne, grupowe), 
 Organizowanie mediacji jako formy metody pomocy w rozwiązywaniu konfliktów 

rodzinnych. 
 

Działania celu szczegółowego nr 5 
Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez aktywizowanie 
ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej. 
 Motywowanie członków rodziny do podjęcia działań na rzecz ograniczenia, bądź 

niwelowania własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień – współpraca 
z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Punktem 
Konsultacyjnym, podjęcie terapii dla sprawców przemocy – współpraca z policją 
i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach, warsztatach kształtujących 
umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywujących 
do podjęcia pracy, w oparciu własne zasoby. 

 Organizowanie specjalistycznego wsparcia dla rodziców obejmującego kształtowanie 
i rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i społecznych w celu 
wzmacniania poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową, los dzieci, 
spostrzegania swoich problemów oraz zmianę stylu wychowania dzieci, dostarczanie 
wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich. 

 Zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych bezpłatnej opieki i wychowania 
w placówce wsparcia dziennego – świetlicach prowadzonych przez gminę Jerzmanowice-
Przeginia. Placówki te zapewniają dzieciom: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, 



organizacje czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwijanie zainteresowań, doraźną 
pomoc terapeutyczną oraz wsparcie psychologiczne. 
 

Działania celu szczegółowego nr 6 
Dążenie do reintegracji rodziny - poprzez poprawę sytuacji życiowej rodziny w dalszej 
kolejności umożliwiając powrót dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego 
uczestnictwa w życiu danego środowiska lokalnego. 
 Świadczenie pomocy rodzinom przezwyciężającym trudności w wychowaniu i opiece 

nad dziećmi w przezwyciężeniu problemów życiowych , które spowodowały 
umieszczenie dziecka poza rodziną. 

 Pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej 
w odbudowywaniu odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi 
relacjami i rolami, pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny biologicznej, 
przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie asystenta 
rodziny. 

 Współpraca z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym w tym 
w szczególności z pomocą społeczną, szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, 
sądami w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod względem materialnym, społecznym, 
zdrowotnym. 
 

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny obejmują 
 

  Realizacja rządowych programów z zakresu wspierania rodziny. 
 Monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałych na 
terenie gminy. 

 Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczych, placówce opiekuńczo-wychowawczych, 
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym. 
 

Zakładane rezultaty realizacji programu 
 

1. Wzrost umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach. 
2. Poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny. 
3. Zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
4. Wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny 

i poprawnych relacji rodzinnych. 
5. Umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny 

naturalnej poprzez przywrócenie jej prawidłowej funkcji. 
6. Rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi 

program wspierania rodziny.  
 

Finansowanie 
 

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 odbywać się 
będzie w ramach środków budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, dotacji oraz środków 
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.  

 
 



Ramy finansowe na lata 2016 do 2018. 
Rok budżetowy 2016 2017 2018 

Wartość dofinansowania 
programu 

31 884,00 31 884,00 31 884,00 

 
Monitorowanie 

 
Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się 
będą poprzez przedkładanie przez Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia w terminie do 31 
marca każdego roku Radzie Gminy Jerzmanowice sprawozdań z realizacji Programu, 
sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących 
w realizacji zadań. 
 

Adresaci programu 
 

Rodziny z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia przeżywające trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 
Instytucje zaangażowane w realizację programu wspierania rodziny 

 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach 
2. Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
3. Szkoły z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nadzieja” wsparcia dziennego, 
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
6. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
7. Policja, 
8. Kuratorzy Sądowi, 
9. Instytucje i organizacje prowadzące działania na rzecz rodziny. 

 
Podsumowanie 

 
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości 
życia rodzin i dzieci. Założenie aktywizacji rodzin, pracy samopomocowej wymagać będzie 
włączenia adresatów programu do formułowania jego celów. Niezbędne jest systematyczne 
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz 
promocja rodzinnego stylu życia. Wskazane propozycje zawierają przede wszystkim działania 
profilaktyczne i wspierające. Realizacja zakłada wykorzystanie środków budżetu Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, budżetu państwa, pozyskiwanych środków EFS, środków własnych 
podmiotów niepublicznych. W celu osiągniecia zamierzonych celów w realizacje programu 
będą włączone równie instytucje, placówki i organizacje pozarządowe, które swoimi 
działaniami wspierają dziecko i rodzinę. Spodziewanym efektem realizacji programu ma być 
polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie 
patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowana oraz stworzenie 
skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. Przedstawione w niniejszym Gminnym 
Programie Wsparcia Rodziny zapisy tj. zatrudnienie asystenta rodziny, zatrudnienie 
specjalistów (psychologa, terapeuty) mogą być wdrażane do realizacji po akceptacji 
i zatwierdzeniu przez Wójta. 
 


