
UCHWAŁA NR L/295/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Wiślica 
na lata 2022-2024. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust.2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz.821 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Zatwierdza się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wiślica na lata 2022-2024, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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WSTĘP 
Ochrona prawna rodziny, jest jedną z podstawowych zasad Konstytucji, a rodziny znajdujące 
się z trudnej sytuacji materialnej i społecznej - zwłaszcza wielodzietne i niepełne - mają 
prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.  

Rodzina to pierwsze i podstawowe środowisko wychowawcze dziecka, które powinno 
zapewnić mu warunki i możliwość prawidłowego rozwoju biologicznego                                            
i  psychospołecznego oraz bezpieczeństwa emocjonalnego a także przygotować je do 
pełnienia przyszłych ról społecznych. To właśnie rodzina jest pierwszą instytucją 
wychowawczą, która kształtuje osobowość dziecka, jego postawy, system wartości                              
i aktywność, oraz przekazuje tradycje, wzorce zachowań i zasady współżycia społecznego. 
Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków sprzyja wychowaniu młodego pokolenia, 
które będzie miało poczucie własnej wartości, aspiracji, empatii, jak również będzie                        
w przyszłości podstawą do budowania prawidłowo funkcjonującej własnej komórki 
społecznej.  

Dlatego jeśli w rodzinie pojawiają się dysfunkcje lub innego rodzaju zagrożenia 
dezorganizujące rodzinę, instytucje i służby (ustawowo zobligowane do wspierania rodziny) 
podejmują określone działania celem przywrócenia prawidłowego funkcjonowania rodziny. 
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej określająca zasady i formy wspierania rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, oraz zasady                 
i formy sprawowania pieczy zastępczej. Celem wprowadzonych rozwiązań jest troska                       
o zapewnienie każdemu dziecku stabilnego, szczęśliwego, rodzinnego środowiska 
wychowawczego oraz wsparcie rodziny przeżywającej trudności w powrocie do 
prawidłowego funkcjonowania, a także zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom 
w przypadku niemożności sprawowania jej przez rodziców.  

Ustawa ta, zgodnie z art. 176 pkt. 1, nakłada również na gminy obowiązek opracowania     
i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, mających na celu zbudowanie 
spójnego systemu pomocy rodzinie angażującego zasoby gminy. Obowiązek wspierania 
rodziny spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, które realizują go we współpracy 
ze środowiskiem lokalnym, sądami, policją, instytucjami oświatowymi i leczniczymi, 
kościołami, organizacjami społecznymi, itp. Podejmowane wspólnie działania mogą być 
skuteczne jedynie przy założeniu interdyscyplinarnej współpracy wszystkich instytucji 
działających i zaangażowanych w pracę na rzecz dziecka i rodziny. 
        W gminie Wiślica zadania wynikające z ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 roku                           
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Podstawowym zadaniem MGOPS jest organizowanie i wykonywanie 
zadań związanych zaspokojeniem potrzeb jednostek i rodzin pozostających w trudnej sytuacji 
życiowej, materialnej i społecznej poprzez rozpoznawanie tych potrzeb, bezpośrednie                         
i pośrednie udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej, usługowej oraz wszelkiego 
rodzaju poradnictwa i pracy socjalnej. Pomoc powinna koncentrować się na wspomaganiu 
osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,       
a także wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do pełnego i samodzielnego funkcjonowania 
w społeczeństwie. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować będą się nie tylko 
na dziecku, ale również na całej rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej, przede 
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wszystkim w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu 
odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej. Obowiązujący system pomocy społecznej nałożył 
na Gminy obowiązek zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci, natomiast 
zadania specjalistyczne, takie jak poradnictwo rodzinne, zapewnienie opieki i wychowania 
dzieci poza rodziną oraz finansowanie pieczy zastępczej powierzył zarówno gminom jak               
i powiatom. Opierając się na założeniach ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                
i systemie pieczy zastępczej zaleca się zaangażowanie asystenta rodziny, o którym stanowi 
art. 11 ust. 3 i art. 12 u.w.r.s.z. Bardzo ważne jest, iż rola asystenta rodziny zaczyna się już na 
etapie profilaktyki i polega na aktywnym wspieraniu rodziny. Zadaniem asystenta jest 
całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. 
Asystent reaguje na sygnały wskazujące na powstawanie 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. Należy zauważyć, że wspieranie rodziny, to 
jednocześnie rozwój i wzmacnianie społeczności lokalnej. Reformy ustroju terytorialnego 
państwa powodują, że coraz więcej kompetencji przejmują samorządy gmin i powiatów. 
Dzieje się tak wzorem innych państw Unii Europejskiej, w których służby społeczne 
funkcjonują jak najbliżej rodziny. 

 
 
1.PODSTAWA PRAWNA 
 

Rodzina i dziecko są chronione zarówno w ustawodawstwie polskim, jak                                               
i międzynarodowym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18 mówi, że małżeństwo, 
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. 
Kolejne artykuły Konstytucji konkretyzują to stwierdzenie, odnosząc je do różnych aspektów 
życia rodzinnego.  

Innymi regulacjami prawnymi związanymi z problematyką rodziny są kodeksy: 
rodzinny i opiekuńczy, karny, cywilny, pracy oraz ratyfikowane przez Polskę akty 
międzynarodowe takie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Karta 
Społeczna, konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych. 
           Zadania polityki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej opierają się między 
innymi na: 

-Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
-Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
-Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
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- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r., 
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., 
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.. 

 
 

2. DIAGNOZA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ 
 

Diagnoza lokalna dotyczy funkcjonalności rodzin zamieszkujących w Gminie Wiślica        
w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Diagnoza została dokonana       
w oparciu o dane z Urzędu Miasta i Gminy w Wiślicy oraz z danych będących w posiadaniu 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie Wiślica zameldowanych na pobyt stały było 5 322 
osób, w tym 2 725 kobiet i 2 597 mężczyzn. Natomiast na 31 grudzień 2020 r. 
zameldowanych na pobyt stały było 5 405 osób: 2 763 kobiet i 2 642 mężczyzn.   

W 2021 r. zaewidencjonowano zawarcie 24 małżeństw i 13 rozwodów. 
                          
Punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest 

analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wiślicy. 

 
Tabela nr 1. 

 

 
Przyczyny udzielania pomocy były różne. Coraz częściej jednak pomoc finansowa jest to 
pomoc w postaci zasiłków specjalnych. Związane jest to z faktem, że od kilku lat kryterium 
dochodowe w pomocy społecznej pozostawało na tym samym poziomie. Zmniejsza się więc, 
w związku z tym liczba rodzin, którym pomoc udzielana jest z powodu ubóstwa (dochody 
poniżej kryterium). Poniżej w tabeli nr 2 przedstawione zostały niektóre przyczyny udzielania 
pomocy i liczba rodzin, które z tego powodu skorzystały ze świadczeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Wyszczególnienie Rok 2020 Rok 2021 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 129 118 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 290 270 

Liczba rodzin korzystających z Funduszu Alimentacyjnego 19 17 

Liczba rodzin korzystających z Świadczeń wychowawczych 510 528 

Liczba dzieci zamieszkujących w Gminie Wiślica 0 - 17 lat 852 837 
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Tabela nr 2. 
 

 
 
Budżety domowe rodzin wspiera ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
przyznająca świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane na każde dziecko oraz program 
rządowy 300+ dla młodzieży uczącej się do 20 roku życia, a młodzieży niepełnosprawnej do 
24 roku życia. Otrzymywane środki znacznie poprawiły funkcjonowanie rodzin 
wielodzietnych oraz rodzin z dziećmi, co przekłada się na spadek wypłacanych świadczeń 
finansowych. W ostatnich latach liczba rodzin, w których dominuje problem bezrobocia, 
alkoholizm oraz  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzin 
niepełnych i wielodzietnych pozostaje na zbliżonym poziomie. W ostatnim roku znacząco 
zmniejszyła się liczba rodzin, w których dochodzi do przemocy. Praca z tymi rodzinami 
prowadzona jest w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego   i grup roboczych. Rodziny te 
najczęściej jednak nie korzystają z pomocy finansowej GOPS a jedynie z poradnictwa, 
wsparcia i pracy socjalnej. Pracownicy socjalni i asystent rodziny Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy w ramach wykonywania swoich obowiązków 
podejmują działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z różnorodnymi 
problemami. Niejednokrotnie są to rodziny, które oprócz ubóstwa dotknięte są wieloma 
dysfunkcjami.  

Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy wynika, że do 
końca 2021 roku z terenu Gminy Wiślica umieszczono 2 dzieci w rodzinie zastępczej, 
natomiast nie umieszono żadnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 
 
 
 

Występujący problem 
Liczba rodzin  

Rok 2020 Rok 2021 

Ubóstwo 9 9 

Bezrobocie 19 16                          

Długotrwała lub ciężka choroba 94 79 

Niepełnosprawność 44 32 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – rodzina niepełna 3 5 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – rodzina 
wielodzietna 

9 10 

Alkoholizm/ problem alkoholowy 2 1 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 1 

Zdarzenia losowe 0 2 
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Udział rodzin korzystających z pomocy społecznej w związku z bezradnością w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy. 
 
 2020 r. 2021 r. 
Liczba osób, które korzystają z 
pomocy MGOPS ogółem 

130 118 

Liczba rodzin korzystających 
z pomocy w związku 
z bezradnością w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 

35 37 

 
 
Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią część klientów pomocy 
społecznej na terenie gminy Wiślica. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece                                
i wychowywaniu dzieci łączy się z różnymi problemami takimi jak: uzależnienia, przemoc 
domowa, bezrobocie oraz związane z tym ubóstwo, rodziny niepełne lub wielodzietne, 
zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu 
ról społecznych i rodzicielskich. Złe funkcjonowanie rodziny jest częstym powodem 
zaniedbywania przez dzieci nauki, nierealizowania obowiązku szkolnego, demoralizacji oraz 
niskiej samooceny. Brak odpowiedniego specjalistycznego wsparcia dla takich rodzin 
powoduje potencjalne zagrożenie związane z koniecznością odebrania dzieci ze 
środowiska naturalnego i umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Ponadto, występujące                    
w rodzinie problemy są często złożone i do rozwiązania wymagają interdyscyplinarnych                       
i skoordynowanych działań osób ze specjalistycznym przygotowaniem oraz instytucji 
działających na rzecz rodzin. Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego ich monitorowania                  
i wsparcia, w tym w szczególności przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, 
policję, kuratorów sądowych, a w razie potrzeby przez asystentów rodziny. W Ośrodku 
zatrudniony jest asystent rodziny współpracujący z rodzinami, w których występuje 
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.  
 
Rodziny, którym udzielono wsparcia asystenta rodziny: 
 
 2020 2021 
Liczba rodzin, 
z którymi pracował 
asystent rodziny 

 
12 

 
15 

 
Oprócz udzielanej pomocy w postaci świadczeń pieniężnych oraz pomocy w postaci asystenta 
rodziny bardzo ważnym aspektem jest prowadzona praca socjalna. 
 
3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY 
WIŚLICA 
 
      Program wspierania rodziny nastawiony jest w głównej mierze na rozwiązywanie sytuacji 
kiedy, w związku z występującymi w rodzinie problemami, dysfunkcjami i trudnościami                  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych dziecko pozbawione jest możliwości 
właściwego rozwoju w swojej naturalnej rodzinie. Celem programu jest stworzenie takiego 
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systemu wsparcia, który pozwoliłby na wspieranie i wspomaganie rodziny przeżywającej 
trudności tak, aby mogła ona powrócić do prawidłowego funkcjonowania i pełnienia roli 
opiekuńczej i wychowawczej, zamiast zastępować ją w pełnieniu tych funkcji. Założeniem 
programu jest więc wspieranie rodziny naturalnej już na etapie, gdy problemy się zaczynają 
oraz zapobieganie konieczności umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Praca z rodziną 
prowadzona musi być również w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną. Zgodnie 
bowiem z ideą ustawy o wspieraniu rodziny piecza zastępcza powinna mieć charakter 
okresowy, a praca z rodzinami biologicznymi powinna przynieść pozytywne efekty w postaci 
możliwości powrotu dzieci do rodziny biologicznej. 
 
Założenia realizowane będą poprzez: 
● wspieranie potencjału rozwojowego rodziny biologicznej, 
● działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu w rodzinach sytuacji kryzysowych 
wymagających interwencji, poprawa bezpieczeństwa socjalnego rodzin, 
● skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych już zaistniałych poprzez udzielanie 
wielopłaszczyznowego wsparcia, 
● działania profilaktyczne zapobiegające uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, 
udzielanie pomocy w przezwyciężaniu uzależnień, 
● wzmocnienie systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz działania 
profilaktyczne zapobiegające niedostosowaniu społecznemu, marginalizacji i wykluczeniu 
dzieci i młodzieży, 
● aktywizowanie dzieci i młodzieży na rzecz własnego rozwoju, 
● wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej 
oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy - zapobieganie niepowodzeniom                                  
i trudnościom, 
● przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci, 
● zabezpieczanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, 
● przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin, zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu, 
● wzmacnianie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, wspieranie rodziny w 
funkcjach wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych, 
● koordynowanie wszystkich działań instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych 
mogących służyć pomocą rodzinom. 
 
Działania przewidziane w założeniach programu umożliwią realizowanie na szczeblu 
gminnym, w środowisku lokalnym polityki prorodzinnej rozumianej jako stwarzanie 
odpowiednich warunków prawnych, ekonomicznych i społecznych wzmacniających rodzinę, 
zapewniających jej trwałość, rozwój oraz właściwe zaspokajanie przez nią podstawowych 
potrzeb. Zasadą nadrzędna jest tu ścisła współpraca wszystkich podmiotów działających na 
rzecz dzieci i rodzin, co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań. 
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4. ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY 
 
Lp. Nazwa zadania Partnerzy w realizacji zadania 

1. 
Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia 
i pomocy asystenta rodziny 

Ośrodek Pomocy Społecznej    
w Wiślicy 

2. 
Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego – 
psycholog, prawnik. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wiślicy    

3. 
Finansowanie kosztów pomocy, o której mowa w art. 29 
ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wiślicy  

4. 
Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wiślicy 

5. 
Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce 
opiekuńczo - wychowawczej 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wiślicy 

6. 
Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnym domu 
dziecka 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wiślicy 

7. 
Współfinansowanie pobytu dziecka w regionalnej 
placówce opiekuńczo - terapeutycznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wiślicy 

8. 
Współfinansowanie pobytu dziecka w interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wiślicy 

9. 
Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych 
z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb 
związanych z realizacją zadań dla Rady Gminy 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wiślicy 

10. 
Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny 
zagrożonej kryzysem lub przezywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wiślicy, Policja, Zespół 
Interdyscyplinarny 

 
Dla realizacji zadań zakłada się następujące działania: 

Pomoc i wsparcie Asystenta Rodziny. Wsparcie Interdyscyplinarne. 

W pracy z rodziną ważna jest profilaktyka. Zakłada się zatem kluczową rolę asystenta 
rodziny, którego zadania będą polegały na: 
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 
3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin, 
7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 
9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 
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kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 
10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych, 
11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

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

i przekazywanie tej oceny, 
15) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 
16) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

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

17) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, 
18) wykonywanie innych czynności i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca             

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Praca asystenta rodziny będzie również polegała na inicjowaniu i rekomendowaniu zadań 
zespołowych w skład których wchodzić będą m.in. asystent rodziny, pedagog, pracownik 
socjalny, przedstawiciel policji, kurator sądowy. Praca asystenta rodziny lub zespołu powinna 
skutkować trafniejszą diagnozą problemów środowiska rodzinnego, ustaleniem spójnego 
planu pomocy oraz uruchamiać mechanizmy współpracy z właściwymi instytucjami                 
i służbami. 

Poradnictwo specjalistyczne 
Praca z rodziną może być prowadzona w formie konsultacji i poradnictwa 

specjalistycznego (psychologicznego, prawnego), treningu umiejętności wychowawczych dla 
rodziców, psychoedukacji, mediacji. Narzędziem wzmocnienia rodziny może być również 
doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, dbałości o higienę osobistą       
i otoczenia. 

Tam, gdzie jest to możliwe, praca w ramach Programu powinna opierać się o pełną 
współpracę z rodziną. 

Niezwykle ważnym elementem jest również dostęp rodziny do pomocy prawnej, 
szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Pomoc w formie rodzin wspierających 
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego 

otoczenia rodziny i dziecka. Zadania rodziny wspierającej to m.in. pomoc w opiece nad 
dziećmi, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspólne spędzanie czasu wolnego. Pomoc ta 
będzie wynikać z przyjętego i zaakceptowanego planu pomocy rodzinie, a realizowana będzie 
na podstawie zawartej umowy. Rodzina wspierająca może otrzymać zwrot kosztów 
świadczonej pomocy, co zostanie określone w treści umowy. 
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W celu podniesienia skuteczności oddziaływania rodzin wspierających, należy zadbać                       
o ich przygotowanie poprzez poradnictwo oraz szkolenie.                                                                                                                                  
Partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 
dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 
- 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 dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 
 
 
5. CZAS REALIZACJI PROGRAMU 
 
Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany na lata 2022 – 2024. 
 
6. CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

Celem głównym programu jest stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 
w gminie Wiślica. Pomoc dla rodzin w stwarzaniu optymalnych warunków do 
wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin 
dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. 

7. CELE SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU  

- podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny, 
- wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w celu przywrócenia prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie, 
- podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami 

dysfunkcyjnymi, 
- pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania, 
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz 

dziecka i rodziny, 
- wzmacnianie roli i funkcji rodziny, 
- wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 
- podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 
 
8. ODBIORCY PROGRAMU 
 

 Odbiorcami programu są rodziny wychowujące dzieci na terenie Gminy Wiślica 
dotknięte patologią, przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
oraz rodziny, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. 
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9. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 
 
      Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być: polepszenie sytuacji dziecka                     
i rodziny, wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie 
patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego 
systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. 
 
10. REALIZATORZY PROGRAMU 
 

Koordynatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy   
w partnerstwie z: 
- Placówkami oświatowymi z terenu Gminy Wiślica, 
- Urzędem Miasta i Gminy w Wiślicy, 
- Starostwem Powiatowym w Busku-Zdroju, 
- Policją, 
- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
-    Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, 
- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju, 
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Busku-Zdroju, 
- Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, 
- Powiatowym Urzędem Pracy w Busku-Zdroju, 
- Kuratorami Sądowymi. 
 
11. FINANSOWANIE 
 

Źródłem finansowania Programu Wspierania Rodziny są: 
- środki własne Miasta i Gminy Wiślica, 
- dotacje z budżetu państwa, 
- środki pozabudżetowe. 
 
12. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 
 

Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i będzie podlegał 

ewaluacji w zależności od występujących potrzeb. Monitoring programu polegał będzie na 

zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań oraz wcześniej ustalonych działań           

w oparciu o diagnozę problemu społecznego od podmiotów zaangażowanych w jego 

realizację. Celem monitorowania jest sprawdzenie czy założone cele zostały osiągnięte                           

i w jakim stopniu. Dane zawarte w monitoringu umożliwią dokonywanie bieżących zmian 

jeśli zajdzie taka potrzeba. Zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

co roku w terminie do 31 marca kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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w Wiślicy będzie składał Radzie Gminy Wiślica sprawozdanie z realizacji programu oraz 

przedstawiał potrzeby związane z jego realizacją. 

 

13. PODSUMOWANIE 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wiślica na lata 2022 – 2024 zakłada 

stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci. 

Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej 

kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzania się ze swoimi 

problemami. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 

przyczyn, skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Tylko wtedy można 

zwiększać jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie 

własnej aktywności i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności. 

Aby osiągnąć zamierzone cele w realizacje programu powinny włączyć się aktywne 

instytucje, placówki i organizacje, które swoimi działaniami wspierają dzieci i rodziny. 

Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, 

zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie systemu wsparcia dla rodziny                   

i dziecka.  
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UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR L/295/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie 
Wiślica na lata 2022-2024. 

 
        Obowiązek opracowania, realizacji i uchwalenia gminnego programu wspierania Rodziny jako 
zadanie własne gminy został określony w art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.821 z późn. zm.). 
Celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Wiślica jest rozwój zintegrowanego i 
kompleksowego systemu wsparcia rodziny na terenie całej gminy. Realizacja Programu ma za 
zadanie zapobiegać dysfunkcji rodziny poprzez tworzenie systemu wspomagającego rodzinę w 
wypełnianiu jej podstawowych funkcji związanych przede wszystkim z opieką, wychowaniem i 
skuteczną ochroną dzieci. Aby osiągnąć założony w Programie cel wskazane jest zaangażowanie 
jak największej liczby podmiotów podejmujących działania w obszarze wsparcia rodziny. 
       W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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