
1 
 

 

                                                                                      

                                                                                                                                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA 
RODZINY 

 

W GMINIE JANÓW 

 

 

NA LATA 2018 – 2020 
 

 

 

 

 

 



2 
 

I. WSTĘP 

Jedną  z najbardziej trwałych wartości w społeczeństwie jest rodzina.  Rodzina jest 

najmniejszą, najstarszą i najpowszechniejszą formą życia społecznego, kształtującą 

osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla 

dzieci. Ważną wobec tego rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne 

relacje pomiędzy nimi,  oparte na miłości i zrozumieniu.  

Struktura rodziny 

Struktura rodziny składa się z dwóch części: 

 linia wstępna - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie  

 linia zstępna - rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki.  

Funkcje rodziny: 

 Prokreacyjna - polega na zaspakajaniu potrzeb emocjonalno – rodzicielskich 

współmałżonków, pozwala na biologiczne przetrwanie społeczeństwa;  

 Seksualna - polega na społecznej akceptacji formy współżycia płciowego; 

 Ekonomiczna - to zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny; 

 Opiekuńczo–zabezpieczająca - polega na opiece nad dziećmi, chorymi i starszymi 

oraz zabezpieczeniu środków potrzebnych do życia; 

 Socjalizacyjna - polega na wychowaniu potomstwa i nadaniu swoim członkom 

odpowiedniej pozycji społecznej; 

 Rekreacyjna (rekreacyjno- towarzyska) - umożliwia zaspakajanie potrzeb 

odpoczynku, relaksu, rozrywki; 

 Kulturowa - pomaga przekazać dzieciom dziedzictwo kulturowe, zapoznać z 

dziełami sztuki, literatury itp. 

 Kontrolna - członkowie rodziny kontrolują swoje zachowanie i wymuszają 

zachowanie społecznie akceptowane; 

 Klasowa - wyznacza miejsce w strukturze społecznej swoim członkom 

Problemy rodziny: 

Problemy współczesnej rodziny mają różnorodny charakter. Mogą pojawić się zjawiska 

patologiczne takie jak alkoholizm, bezrobocie, przemoc w rodzinie, bezradność opiekuńczo - 

wychowawcza czy konflikty pokoleniowe. Poważnym zagadnieniem jest zanik więzi 

rodzinnych wywołany emigracją zarobkową rodziców lub jednego z nich. Kryzys 

współczesnych rodzin przejawia się w: 

 Spadku liczby zawieranych małżeństw, 

 Spadku dzietności, 

 Wzroście liczby rozwodów, 

 Zaniku więzi pomiędzy pokoleniami. 
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Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w 

odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról 

społecznych poprzez jej członków. Jeżeli w funkcjonowaniu rodziny pojawią się dysfunkcje, 

bardzo ważnym jest, aby wszystkie podmioty i instytucje uczestniczyły w procesie wspierania 

rodziny. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny należy realizować zasadę 

wspierania i wspomagania, a nie zastępowania i wyręczania  jej w podstawowych funkcjach. 

Zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na 

terenie gminy funkcjonuje asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Powyższe działania mogą być 

wzmocnione poprzez rodziny wspierające. Rodzina w kryzysie będzie mogła skorzystać, przy 

wypełnianiu funkcji opiekuńczych, społecznych i wychowawczych, ze wsparcia ze strony 

innej rodziny ze środowiska lokalnego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być 

powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rolą takiej rodziny będzie pomoc 

rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 

wypełnianiu podstawowych ról społecznych.  

Rodzina w świetle prawnym 

Stosunki rodzinne podlegają określonym normom prawa moralnego, obyczajowego  

i religijnego. Stosunki te reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. Źródłem prawa rodzinnego 

jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony 25 lutego 1964 roku (t.j. Dz.U z 2017, poz. 

682). 

II. PODSTAWA PRAWNA 

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. 

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. 

Program spójny jest z: 

1/ Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 697). 

2/ Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2014-2023. 

 

III. ADRESACI 

 

Adresatami Programu są rodziny z dziećmi z terenu gminy Janów przeżywające 

trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej, w tym rodziny, których dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej. 
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IV. DIAGNOZA. 

 

W rodzinach dominującym problemem  jest bezrobocie, co generuje zubożenie 

społeczeństwa, wpływa negatywnie na rodzinę, jej rozwój,  funkcjonowanie oraz uciekanie w 

nałogi.  Rodzice koncentrują się na własnych problemach, nie wypełniają swoich ról 

wychowawczych, co skutkuje zaniedbaniem dzieci, stosowaniem przemocy w rodzinie, aż po 

ingerencję instytucji zewnętrznych i umieszczeniem dzieci w instytucjonalnych formach 

opieki. 

Coraz liczniejsze rozwody, z powodu których najbardziej cierpią dzieci, wyjazdy za 

granicę w poszukiwaniu pracy stwarzają problemy opiekuńczo – wychowawcze. 

Należy podjąć wszelkie możliwe działania, na najwcześniejszym poziomie pojawienia 

się tego typu problemów, aby wspierać rodziny w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, które 

generują zaburzenia życia rodzinnego i relacji pomiędzy członkami rodziny aby doprowadzić 

do utrzymania dziecka w jego  rodzinie biologicznej, a tym samym zminimalizować ryzyko  

umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Wiele rodzin, w tym rodziny z dziećmi w gminie Janów  korzysta ze wsparcia pomocy 

społecznej, są to rodziny często wykazujące przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych, bądź wymagające wsparcia w procesie wychowywania dzieci, czy też 

wsparcia finansowego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.  

Gmina Janów liczy 5915 mieszkańców, w tym 2950 kobiet i 2965 mężczyzn. 

W roku  2017 r. z różnych form wsparcia skorzystało 138 rodzin, w tym 33 rodziny z dziećmi 

(9 rodzin z 1 dzieckiem, 14 rodzin z 2 dzieci, 7 rodzin z 3 dzieci, 3 rodziny z 4 dzieci), 6 

rodzin niepełnych (1 rodzina z 1 dzieckiem, 3 rodziny z 2 dzieci, 2 rodziny z 3 dzieci). Z 

powodu ochrony macierzyństwa skorzystało 13 rodzin oraz 22 rodziny wykazujące 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. 

 Aby zapobiegać sytuacjom, w których dzieci należy odebrać z ich naturalnego 

środowiska oraz aby przywrócić władzę rodzicielską rodzicom, których dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej, rodzinie może zostać przydzielony asystent rodziny. W 

2016 roku asystent rodziny współpracował z 7  rodzinami, które miały trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczej. W 2017 roku, obejmował swoim wsparciem 

8 rodzin.  Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem z 

uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Nie jest możliwe 

wspieranie rodziny bez jej zgody. W sytuacji stwierdzenia, że dana rodzina przeżywa 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i odmawia udzielenia jej 

wsparcia, konieczne jest zawiadomienie sądu opiekuńczego, który podejmie dalsze 

rozstrzygnięcia, mając na względzie dobro dziecka. Podobnie postępuje się w sytuacji, gdy 

rodzina wyrazi zgodę na udzielenie jej wsparcia, jednakże nie będzie brała aktywnego udziału 

w tym procesie, zachowując bierność i oczekując, iż udzielone jej wsparcie nie będzie od niej 

wymagało żadnego zaangażowania. W takich przypadkach sąd wydaje postanowienie 

zobowiązujące rodzinę do współpracy z asystentem rodziny.  

 W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 
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systemie pieczy zastępczej gmina współfinansuje z powiatem koszty pobytu dzieci w w/w 

placówkach w wysokości: 

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej. 

2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. 

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 

 

Dzieci z Gminy Janów przebywające w pieczy zastępczej 

Liczba dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej 
2015 2016 2017 

Rodzina zastępcza w tym: 1 1 1 

- spokrewniona 1 1 1 

- niezawodowa - - - 

- zawodowa - - - 

Instytucjonalna piecza zastępcza 1 1 - 

 

Odpłatność Gminy Janów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 

  

 2015 2016 2017 

Rodziny zastępcze 3960 3960 3960 

Instytucjonalna piecza zastępcza 24 288,24 6025,44 - 

 

 

V. 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/ Umocnienie roli i pozycji rodziny w środowisku lokalnym. 

2/ Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu podstawowych funkcji. 
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VI. ZADANIA PROGRAMU 

Cel szczegółowy 1: 
Umocnienie roli i pozycji rodziny w środowisku lokalnym 

Działania Zadania Realizatorzy 

1.1 Promowanie i 
organizowanie 
różnorodnych form 
integracji rodzin ze 
społecznością lokalną 

1.1.1 
 

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

SOKiS 
placówki 
oświatowe, 
Urząd Gminy 
stowarzyszenia, 
GOPS 

1.1.2  
 

wspieranie tworzenia lokalnych 
koalicji na rzecz rodziny. 

1.1.3 
 

Umacnianie więzi rodzinnych 
poprzez wymianę doświadczeń 
międzypokoleniowych. 

1.2 Działalność edukacyjno-
informacyjna        na rzecz 
promowania rodziny. 

1.2.1 

 

 

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

j. w. 

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

1.3.1 

 

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

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

1.3.2 

 

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

1.3.3 

 

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

1.3.4 pomoc finansowa i rzeczowa, 
dożywianie dzieci w szkołach i 
przedszkolu, organizowanie i 
dofinansowanie wypoczynku 
letniego i zimowego 
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Cel szczegółowy 2: 

Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu podstawowych funkcji. 

2.1 Przeciwdziałanie 
patologiom występującym 
w rodzinie 

2.1.1 
 

Diagnozowanie rodzin 
dysfunkcyjnych oraz ustalenie 
przyczyn kryzysu w rodzinie 

GOPS, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, 
Zespół 
Interdyscyplinarny, 
placówki 
oświatowe, 
Urząd Gminy 

2.1.2 poradnictwo rodzinne, praca 
socjalna, profilaktyka, terapia 
uzależnień 

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

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

2.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.6 

kompleksowe wsparcie rodzin 
poprzez pomoc finansową, 
rzeczową i usługową w zakresie 
pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych      i pielęgnacyjnych, 
świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, dodatków 
mieszkaniowych, stypendium i 
poradnictwa rodzinnego 
(konsultacje z zakresu prawa 
rodzinnego, pomoc 
psychologiczna). 
 
zwiększenie dostępności do 
informacji o instytucjach i 
formach pomocy dla rodzin 
będących w sytuacjach 
kryzysowych. 

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

2.2.1  
 
 
2.2.2 
 
 
 

Realizacja szkolnych programów 
profilaktycznych, 
 
wspieranie dzieci i młodzieży  
zagrożonych nieprawidłowym 
funkcjonowaniem w środowisku 
poprzez wsparcie 

GOPS,  
placówki 
oświatowe, 
ośrodek zdrowia, 
sąd, 
Urząd Gminy, 
SOKiS 
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2.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4 
 
 
 
 
 
2.2.5 

psychologiczne i pedagogiczne, 
pomoc materialną 
 
organizowanie specjalistycznej 
pomocy dziecku w sytuacji 
zagrożenia 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 

 

VII. 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 d.s. Profilaktyki i 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, 

 

 

 

 

 



9 
 

 

VIII. 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/ poprawa sytuacji dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym, 

5/ reintegracja rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do rodziny. 

 

IX. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

Finansowanie Programu  na lata 2018 – 2020 odbywać się będzie w ramach środków budżetu 

Gminy Janów, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 

 

X. MONITOROWANIE 

 

Koordynatorem Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 jest Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Janowie. 

Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez przedkładanie przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Janowie w terminie do 31 marca każdego roku Radzie Gminy w Janowie 

sprawozdań z realizacji programu, sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych od 

podmiotów uczestniczących w realizacji zadań do dnia 28 lutego każdego roku. 

 

 

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. 

 

 

 


