
UCHWAŁA NR IV/26/2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. 
Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.176 pkt.1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz.135 z późn. zm.), Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017r., stanowiący załącznik 
do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr IV/26/2015

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 12 lutego 2015 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
na lata 2015 – 2017r.

WSTĘP – POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego, jest pierwszym i najważniejszym 

środowiskiem wychowawczym dziecka, kształtującym jego osobowość, system wartości, poglądy, styl 
życia. Sprawowanie władzy rodzicielskiej polega głównie na dbaniu o dobro dziecka, zapewnieniu mu 
właściwej opieki i należytego wychowania. Obowiązkiem rodziny jest dbałość o prawidłowy rozwój 
dziecka, o ochronę jego zdrowia, odpowiednią edukację, rozwój talentu. Rodzina musi zapewnić 
dziecku bezpieczny dom. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę należy skupić nie tylko na 
problemach dziecka, ale także na problemach jego rodziny, bo w dezintegracji rodziny tkwi źródło 
sieroctwa społecznego.

Wśród czynników, które składają się na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski poziom 
kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność życiową członków rodziny, brak 
stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie 
obowiązków opiekuńczych względem dzieci, a także alkoholizm czy narkomanię jednego lub obojga 
rodziców, karalność sądową, przejawy psychopatii, przemoc, maltretowanie oraz znęcanie się nad 
dzieckiem. Zazwyczaj niekorzystne sytuacje w rodzinie współwystępują ze sobą. Skuteczna ochrona 
dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta we współpracy ze środowiskiem lokalnym,w tym 
sąsiedzkim, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami 
leczniczymi, kościołem i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie w odbudowywaniu 
prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. 
Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. 
Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży 
oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. Wszelkie działania powinny być 
prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. 
Chodzi tu nie tylko o kontakt z rodziną, ale o współpracęz nią, a więc obustronny wysiłek – ze strony 
pracowników pieczy zastępczeji rodziców- zmierzający do przywrócenia naturalnych więzów 
i normalizacji życia rodzinnego. Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko 
w rodzinie jest formą pomocy tańszą i bardziej skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną 
w przypadku, gdy zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak 
najszybszy powrót dziecka do rodziny. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane 
są zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych, gdyż służą obniżeniu kosztów gminy 
związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W Gminie Dobrzeń Wielki latach 2012-2014 w pieczy zastępczej umieszczono troje dzieci
w wieku do 3 lat i sześcioro dzieci w wieku 3 -18 lat, z tego do placówki opiekuńczo wychowawczej 
trafiło troje dzieci, czworo do rodziny zastępczej spokrewnionej, a dwoje do rodziny zastępczej 
niespokrewnionej. Czworo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2014r. po podjęciu przez ich 
rodziców ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dobrzeniu Wielkim, powróciło do domów rodzinnych.

ZADANIA i CELE PROGRAMU
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§ 1. Rada Gminy przyjmuje Gminny Program Wspierania Rodziny, zwany dalej Programem,
w celu wykonania zadań gminy, określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.)

§ 2. Adresatami Programu są rodziny wychowujące dzieci, zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń 
Wielki, dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny, których dzieci umieszczone zostały 
w pieczy zastępczej.

§ 3. Program zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia dzieci i rodzin. 
Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny i ochronny. W pierwszej kolejności zostaną 
stworzone możliwości do samodzielnego zmierzenia się rodziny z jej problemami i do wykorzystywania 
jej własnej aktywności i wewnętrznego potencjału, w celu zdobywania nowych umiejętności.

§ 4. Celem Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, wzmocnienie poczucia 
bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań 
oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

§ 5. W ramach Programu przewiduje się realizację następujących zadań:

1) Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez:

a) wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności,

b) pracę socjalną polegającą na rozpoznaniu deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 
zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, 
rówieśniczym,

c) konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na 
dysfunkcjonalność rodziny;

2) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:

a) objęcie dożywianiem dzieci od żłobka do szkoły ponadgimnazjalnej,

b) monitorowanie zagrożeń dotyczących sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez kontakt iwspółpracę 
z placówkami służby zdrowia,

c) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia;

3) Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, zapewnienie jej specjalistycznego 
poradnictwa i wsparcia poprzez:

a) umożliwienie rodzinom wymagającym pomocy korzystania z asystenta rodziny, którego zadaniem 
jest organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w miejscu wskazanym przez 
rodzinę,

b) pomoc rodzinom przeżywającym trudności w dostępie do konsultacji i poradnictwa 
psychologicznego, pedagogicznego terapeutycznego,

c) zwiększenie dostępności rodzin do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie prawa 
rodzinnego;

4) Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania już 
istniejących poprzez:

a) systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, 
nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się 
z rodziną, w tym pracowników służby zdrowia,
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b) motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź 
niwelowania własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii uzależnień (współpraca z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), podjęcie terapii dla ofiar oraz sprawców przemocy 
domowej (współpraca z policją, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy),

c) angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach rozwijających umiejętność planowania 
swojej przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywujących podjęcia pracy,

d) angażowanie i motywowanie rodzin oraz pomoc w dostępie do korzystania ze specjalistycznego 
wsparcia dla rodziców w celu podniesienia umiejętności opiekuńczo–wychowawczych, 
wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową, dostarczenia wiedzy na 
temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich,

e) współpracę z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym,w szczególności ze 
szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod względem zdrowotnym, materialnym i społecznym;

5) Dążenie do reintegracji rodzin poprzez:

a) pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowaniu 
odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalającymi na 
powrót dzieci do rodziny naturalnej,

b) przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie ze strony asystenta rodziny;

6) Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez:

a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie rodziny i jej roli 
w społeczeństwie,

b) udział w projektach, mających na celu poprawę jakości życia rodzin.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE W REALIZACJI PROGRAMU
§ 6. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 

we współpracy z innymi podmiotami, w sposób podany w poniższej Tabeli.

Tabela
Lp. Podmiot Zakres współpracy
1.

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
Wspieranie lokalnych programów oraz inicjatyw na rzecz 
rodziny w zakresie kreowania i upowszechniania 
pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny.

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Opolu oraz Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie:

· Udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu 
problemów dotyczących rodzin zastępczych oraz rodzin 
zagrożonych kryzysem;
· Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
· Udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym, 
opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka 
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze;
· Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”;
· Udzielanie schronienia w sytuacji kryzysowej, 
poradnictwo.

3.
Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny 
i Nieletnich:

Orzekanie z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego

4.

Kuratorzy sądowi

· Wykonywanie zadań o charakterze wychowawczo-
resocjalizacyjnym,diagnostycznym, profilaktycznym 
i kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu;

Id: A2CA4EA8-28AE-499B-9E83-549360FE379D. Podpisany Strona 3



· Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”.

5.
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Dobrzeniu Wielkim

· Kierowanie osób uzależnionych na leczenie;
· opracowywanie i wdrażanie projektów i programów 
profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin i dzieci;
· Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”.

6.

Zespół Interdyscyplinarny d/s. 
przemocy w Dobrzeniu Wielkim

· Integrowanie i koordynowanie działań wszystkich 
instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie;
· Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem 
przemocy;
· Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”.

7.

Komisariat Policji w Dobrzeniu 
Wielkim

· Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom
i rodzinom na terenie gminy Dobrzeń Wielki;
· Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”;
· Przeciwdziałanie przestępczości
i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

8.

Placówki oświatowe z terenu gminy 
Dobrzeń Wielki

· Realizacja szkolnych programów profilaktycznych, 
edukacyjnych, wychowawczych;
· Wsparcie pedagogiczne dla rodziców i dzieci;
· Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
· Uświadamianie rodzicom potrzeb edukacyjnych dzieci 
i młodzieży;
· Organizowanie dzieciom czasu wolnego (w tym wsparcie 
w odrabianiu lekcji);
· Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”.

9.
Praktyki Lekarskie lekarzy rodzinnych 
na terenie gminy Dobrzeń Wielki, 
Stobrawskie Centrum Medyczne 
w Kup

· Opieka i profilaktyka zdrowotna;
· Podejmowanie czynności w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”;
· Monitorowanie środowisk zagrożonych przez 
pielęgniarki środowiskowe.

10.
Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Opolu

Umożliwienie rodzinom z dziećmi skorzystania ze 
specjalistycznego wsparcia psychologicznego, 
pedagogicznego i terapeutycznego.

11.

Parafie z terenu gminy Dobrzeń Wielki

· Wspieranie działań w zakresie realizacji programów na 
rzecz rodziny oraz upowszechniania pozytywnych 
wzorców funkcjonowania rodziny;
· Pomoc rzeczowa (żywność) dla rodzin potrzebujących, 
świadczona przez parafialne stacje „CARITAS”.

12. Organizacje pozarządowe i inne 
podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy w rodzinie

Zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie 
aktywności dzieci i młodzieży poprzez propagowanie 
działalności klubowej, sportowej, rekreacyjnej oraz 
kulturalnej.

FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 7. Środki na realizację Programu będą pochodzić z budżetu administracji rządowej i budżetu Gminy 

Dobrzeń Wielki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§ 8. Program realizowany jest równolegle z następującymi programami uchwalonymi przez Radę 
Gminy:

1) Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

2) Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.
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