
                                                                                               Załącznik  
                                                                                     do Uchwały Nr 197/XXXIII/13 
                                                                                     Rady Gminy Janów  
                                                                                     z dnia 6 maja 2013 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA 
RODZINY 

 

W GMINIE JANOWIE 

 

 

NA LATA 2013 – 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



I. WSTĘP 
 
Gminny Program Wspierania Rodziny stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Janów. 
 

Rodzina jako grupa społeczna to związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i 

wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i 

interakcji.  

W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe: 

- małżeńską lub partnerską – bycie żoną lub mężem, partnerem lub partnerką, 

-  rodzicielską – bycie ojcem lub matką, 

- braterską – bycie siostrą lub bratem. 

Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje rodziny, która otacza je miłością, 

zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaspakaja jego potrzeby. Rodzice czy opiekunowie są 

wzorem dla dzieci. Rodzina w sposób świadomy i nieświadomy oddziałuje na osobowość 

dziecka, przekazuje mu swój system wartości, poglądy i tradycje. Prawidłowy rozwój dziecka 

jest możliwy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Jednak nie wszystkie rodziny swoje 

funkcje realizują w takim stopniu , by dzieci mogły się w nich prawidłowo rozwijać i czuć się 

szczęśliwe. Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża szereg czynników, wśród których 

istotną rolę odgrywają zjawiska patologiczne, takie jak: alkoholizm, narkomania, przemoc w 

rodzinie. Patologie w skuteczny sposób dezintegrują środowisko rodziny oraz przyczyniają się 

do jej destrukcji. Jeśli rodzina jest dysfunkcyjna proces wychowawczy nie przebiega 

prawidłowo .  

 W przypadku jakiejkolwiek dysfunkcjonalności rodziny dziecko ma prawo do 

specjalnej ochrony i pomocy państwa. Wszelkie działania służb i instytucji pracujących na 

rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być zintegrowane. Podstawą do rozwiązywania 

problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w 

rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Prawidłowo 

funkcjonująca rodzina jest gwarancją rozwoju społeczeństwa lokalnego, dlatego też ważne 

jest wspieranie jej rozwoju, wzmacnianie oraz promocja wartości rodziny. Pomoc powinna 

być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparcie osoby w 

rodzinie, w środowisku lokalnym. 

 Opierając się na założeniach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

gmina zatrudnia od kwietnia 2013 r. asystenta rodziny, a  w razie potrzeby powoła rodziny 

wspierające. Rola asystenta rodziny polega na aktywnym wspieraniu rodziny. Zadaniem 

asystenta jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi 

dysfunkcjami. Asystent reaguje na sygnały wskazujące na powstanie w rodzinie problemów 

związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem, otrzymywane z różnych źródeł: od 

pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, z policji czy też od pielęgniarki środowiskowej. 

Celem pracy asystenta będzie osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności 

życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest 

niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny. 



 W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecka przez rodzinę 

powiat organizuje pieczę zastępczą w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Do zadań gminy w 

myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy ponoszenie 

częściowych wydatków związanych z pobytem dziecka w wyżej wskazanych formach pieczy 

zastępczej. 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

1. Podstawą działań ujętych w programie jest: 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku; 

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku; 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

   Alkoholizmowi. 

2. Podstawa prawna działań 

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

systemie pieczy zastępczej. 

 

III. ZASOBY INSTYTUCJONALNE DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE WSPIERANIA  

RODZIN NA TERENIE GMINY JANÓW 

W strukturach lokalnych działa: 

- Urząd Gminy w Janowie; 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie; 

- Komisariat Policji w Olsztynie; 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Janowie; 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie ( w tym Punkt    

   Konsultacyjny GKRPA) 

- Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów; 

- Placówki oświatowo – wychowawcze ( szkoły, przedszkola); 

- Sąd Rejonowy w Częstochowie – Wydział Rodzinny i Nieletnich; 

- Prokuratura Rejonowa w Częstochowie; 

- Kuratorzy Sądowi w Częstochowie. 

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Podstawowym celem Programu jest budowa lokalnego systemu pomocy rodzinie w Gminie 

Janów, w ostatecznym efekcie stworzenia systemu , w ramach którego rodzina będzie mogła 

liczyć na pomoc i kompleksowe wsparcie.  Podstawowe kierunki działań określone w 

Programie Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2013 – 2015 odpowiadają zadaniom 

nałożonym na gminy przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

 

 



V. ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami Programu są: 

- rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych; 

- rodziny w kryzysie; 

- rodziny dysfunkcyjne; 

- rodziny i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

 

VI. DIAGNOZA 

Dominującym problemem z jakim borykają się mieszkańcy naszej gminy jest bezrobocie, co 

powoduje ubożenie społeczeństwa, brak środków na bieżące utrzymanie. Ludzie przytłoczeni 

problemami „dnia codziennego” coraz częściej popadają w nałogi, a zwłaszcza uzależnienie 

od alkoholu, zaprzestają wypełniania  ról rodzicielskich. Skutkuje to zaniedbaniem dzieci, 

stosowaniem przemocy w rodzinie. Niepokojącym  jest wzrost przemocy w rodzinach. W 

roku 2012 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania 

Przemocy wpłynęły 23 Niebieskie Karty. 

Wiele rodzin korzysta ze wsparcia systemu pomocy społecznej, są to rodziny z dziećmi, 

wykazujące często przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, bądź 

wymagające wsparcia w procesie wychowywania dzieci.  

 

Sytuacja demograficzna w Gminie Janów – stan ludności na 31.XII.2012 r. 

 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Wiek 

przedprodukcyjny 

Wiek 

produkcyjny 

Wiek 

poprodukcyjny 

5919 2961 2958 1088 3789 1042 

 

 Z różnych form pomocy GOPS w Janowie w 2012 roku  ,skorzystało 176 rodzin, w tym 

58 rodzin z dziećmi (11 rodzin z 1 dzieckiem, 23 rodziny z 2 dzieci, 12 rodzin z 3 dzieci, 9 

rodzin z 4 dzieci, 2 rodziny z 5 dzieci i 1 rodzina z 7 i więcej dzieci) oraz 18 rodzin niepełnych 

(dane wygenerowane z systemu HELIOS). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. CELE PROGRAMU 

 

CEL GŁÓWNY:  Stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku 

rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu 

obowiązków opiekuńczo – wychowawczych w Gminie Janów 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

1/ wzmocnienie roli i funkcji rodziny,  

2/ podniesienie świadomości w zakresie planowania rodziny oraz rozwijanie umiejętności 

opiekuńczo – wychowawczych, 

3/ przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

4/ pomoc w integracji rodziny 

 

 

VIII. ZADANIA PROGRAMU 

 

1. 

Cel szczegółowy 1: 

Wzmocnienie roli i funkcji rodziny 

Działania Zadania Realizatorzy 

1.1 Promowanie i organizowanie 
różnorodnych form integracji 
rodzin i społeczności lokalnej 

1.1.1 
 
 
 
 

1.1.2  
 

 
1.1.3 

  
 
1.1.4 

 

środowiskowe „spotkania rodzin” 
organizowane przez instytucje 
kulturalne, sportowe, oświatowe, 
kościelne; 

wspieranie tworzenia lokalnych 
koalicji na rzecz rodziny. 

Umacnianie więzi rodzinnych poprzez 
wymianę doświadczeń 
międzypokoleniowych. 

Organizowanie wystaw, koncertów, 
pokazów i innych form 
prezentujących wspólne, 
międzypokoleniowe osiągnięcia 
rodzinne  w różnorodnych 
dziedzinach życia. 

SOKiS 

placówki 
oświatowe, 

Urząd Gminy 

stowarzyszenia, 

Kościół, 

GOPS 

1.2 Działalność edukacyjno-
informacyjna        na rzecz 
promowania rodziny. 

1.2.1 

 

1.2.2 

animowanie regionalnej kampanii 
promocyjnej na rzecz umacniania 
wartości rodziny; 

działalność edukacyjna w zakresie 

 

 

j. w. 



aktywnego uczestnictwa rodziny            
w życiu publicznym – organizowanie 
konferencji, kursów, warsztatów itp. 

1.3 Inicjowanie współpracy 
interdyscyplinarnej na rzecz 
rodziny 

1.3.1 

 

 

1.3.2 

Wspieranie wspólnych działań 
różnych podmiotów w zakresie 
tworzenia kompleksowych 
programów na rzecz  rodziny; 

wspieranie działań na rzecz rodziny z 
osobą niepełnosprawną 

 

j. w. 

2 Cel szczegółowy 2: 

Podniesienie świadomości w zakresie planowania rodziny oraz  

rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych   

 

Działania 

Zadania Realizatorzy 

2.1 Wspieranie rodzin we 
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 
zdolności opieki nad dziećmi i 
planowania rodziny. 

2.1.1 

 

 

2.1.2 

 

 

2.1.3 

 

 

2.1.4 

 

 

profesjonalna pomoc w postaci 
poradnictwa specjalistycznego ( radca 
prawny, psycholog, pedagog, 
pracownik socjalny, asystent rodziny) 

usługi dla rodzin z dziećmi ( m.in. 
pomoc w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, opieki nad dziećmi w tym 
dziećmi niepełnosprawnymi) 

upowszechnianie informacji o 
uprawnieniach dla rodziny i jej 
członków oraz o instytucjach                
i formach pomocy wspierających 
rodzinę 

pomoc finansowa i rzeczowa, 
dożywianie dzieci w szkołach i 
przedszkolu, organizowanie i 
dofinansowanie wypoczynku letniego 
i zimowego 

GOPS,  
Urząd Gminy 
placówki 
oświatowe, PCPR,  
służba zdrowia, 
kurator 
asystent rodziny 
 

2.2 Propagowanie i inicjowanie 
działań na rzecz środowiskowych 
form wspierania rodziny w 
wychowaniu dzieci. 

2.2.1 

 

 

wspieranie wychowawczej roli szkoły, 
klubów sportowych, bibliotek, kółek 
zainteresowań, itp. 

 

 

j. w. 



3 Cel szczegółowy 3: 

Przeciwdziałanie marginalizacji 

i degradacji społecznej rodziny 

 

3.1 Przeciwdziałanie patologiom 
występującym w rodzinie 

3.1.1 

 

3.1.2 

 

3.1.3 

 

3.1.4 

 

 

 

3.1.5 

 

 

 

 

 

analiza sytuacji rodziny i środowiska 
rodzinnego oraz ustalenie przyczyn 
kryzysu w rodzinie 

poradnictwo rodzinne, praca socjalna, 
profilaktyka, terapia uzależnień 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
- działania wobec sprawców i ofiar 
przemocy domowej,  

przeciwdziałanie bezrobociu – 
aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób bezrobotnych (poradnictwo 
zawodowe, prace społecznie 
użyteczne, prace interwencyjne itp.) 

kompleksowe wsparcie rodzin 
poprzez pomoc finansową, rzeczową i 
usługową w zakresie pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych      i 
pielęgnacyjnych, świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego, dodatków 
mieszkaniowych, stypendium 

 

GOPS, 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, 

Zespół 
Interdyscyplinarny, 

placówki 
oświatowe, 

Urząd Gminy 

 

3.2 

 

Ochrona dzieci i młodzieży przed 
zaniedbaniem, przemocą, 
uzależnieniami i przestępczością 

 

3.2.1  

 

3.2.2 

 

 

3.2.3 

 

Realizacja szkolnych programów 
profilaktycznych, 

wspieranie dzieci i młodzieży 
zagrożonych nieprawidłowym 
funkcjonowaniem w środowisku 
poprzez wsparcie psychologiczne i 
pedagogiczne, pomoc materialną 

organizowanie specjalistycznej 
pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia 

 

GOPS,  

placówki 
oświatowe, 

ośrodek zdrowia, 
sąd, 

Urząd Gminy, 

SOKiS 



 

 

 

 

3.2.4 

 

3.2.5 

 

 

3.2.6 

 

 

 

 

i kryzysu – kierowanie wniosków o 
podjęcie stosownych postępowań 
przez Sąd Rodzinny, współpraca z 
lekarzem rodzinnym    w zakresie 
profilaktyki zdrowia 

pomoc w zakresie dożywiania-ciepły 
posiłek podczas nauki w szkole i 
przedszkolu, suchy prowiant podczas 
zajęć wyjazdowych. 

organizowanie czasu wolnego od 
nauki dla dzieci pochodzących           z 
rodzin, w których występuje problem 
alkoholowy i problem przemocy w 
rodzinie 

pobudzanie społecznej aktywności i 
inspirowanie działań 
samopomocowych –- przekazywanie 
prawidłowych wzorców 
postępowania. 

Cel szczegółowy 4: 

Pomoc w integracji rodziny 

4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie skutecznych programów 
zapobiegających kryzysowi            w 
rodzinie        i umożliwiających 
wyjście          z sytuacji kryzysowej 

4.1.1 

 

4.1.2 

 

4.1.3 

 

4.1.4 

 

 

wspieranie i rozwój poradnictwa 
rodzinnego (konsultacje z zakresu prawa 
rodzinnego, pomoc psychologiczna) 

ochrona rodzin przed  zagrożeniami     i 
uzależnieniami poprzez edukację 
publiczną, 

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

zwiększenie dostępności  do informacji  o 
instytucjach i formach pomocy dla rodzin 
będących  w sytuacjach kryzysowych. 

GOPS,  
Urząd Gminy, 
placówki oświatowe 
Kościół 
 



4. 2 Eliminowanie czynników 
powodujących wykluczenie 
społeczne rodzin 

4.2.1 

 

4.2.2 

 

 

4.2.3 

 

4.2.4 

 

walka z ubóstwem – wspieranie rodzin 
poprzez pomoc finansową, rzeczową, 
usługową. 

utworzenie mieszkania chronionego i 
mieszkań socjalnych 

 

pobudzanie społecznej aktywności     i 
inspirowanie działań samopomocowych 

współpraca instytucji działających      w 
zakresie przeciwdziałania patologiom 
społecznym 

   j. w. 

 

 

IX. REALIZATORZY PROGRAMU 
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie w partnerstwie 
z: 
- Urzędem Gminy w Janowie, 
- Placówkami oświatowymi z terenu Gminy Janów, 
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie, 
- Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym, 
- Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, 
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, 
- Zespołem Ośrodków Zdrowia Gminy Janów, 
- Komisariatem policji w Olsztynie, 
- Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Janowie, 
- Kuratorami Sądowymi, 
- Kościołami 
 

X. REZULTATY PROGRAMU 
1/ podniesienie poziomu i rozwój profesjonalnych form pomocy rodzinie, 
2/ poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających  
     wsparcia i pomocy, 
3/ konsolidacja działań różnych grup społecznych, instytucji, 
4/ pozostawienie dzieci w miejscu zamieszkania, 
5/ reintegracja rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do rodziny. 
 
 

XI. FINANSOWANIE PROGRAMU 
Finansowanie Programu  na lata 2013 – 2015 odbywać się będzie w ramach środków 
budżetu Gminy Janów, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 
 
 
 



XII. MONITOROWANIE 
Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez przedkładanie przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Janowie w terminie do 30 kwietnia każdego roku Radzie Gminy w Janowie 
sprawozdania z realizacji programu, sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych od 
podmiotów uczestniczących w realizacji zadań. 
 
 
 
 
 
Powyższy Program to dokument otwarty i elastyczny, tzn. może podlegać okresowym 
weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanych ze zmieniającą się rzeczywistością 
społeczno – ekonomiczną, rozeznanymi potrzebami gminy oraz wymogami prawa. 
 Realizacja programu odbywać  się będzie w ciągu najbliższych lat, a jego efekty 
zależeć będą od ścisłej współpracy podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, 
które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. 
 

 


