
UCHWAŁA NR XLIV/430/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Na podstawie art.18 ust.2   pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875  ze zm.) oraz  art.  176 pkt .1  i  art.179  ust.2   ustawy z  dnia  9 czerwca 
2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2217) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020  
stanowiący  załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Koliński
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GŁOGÓW  2017

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

NA LATA 2018 - 2020 
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1.   Wprowadzenie  

      Mając na uwadze fundamentalną rolę rodziny, zarówno w wymiarze społecznym,                                   

jak i indywidualnym, niezbędne jest organizowanie gminnego systemu działań, który będzie 

zapobiegał występowaniu negatywnych zjawisk, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie 

rodziny, w sytuacji gdy nie wypełnia ona prawidłowo swoich zadań.  

       Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza zespół działań mających na celu 

wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo                                  

-wychowawczych. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować się będą nie tylko 

na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone 

poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych.  

Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego jest pierwszym i najważniejszym 

środowiskiem wychowawczym dziecka, kształtującym jego osobowość, system wartości, 

poglądy, styl życia. Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu 

dziecka.  

       Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynników, wśród których 

istotną rolę odgrywają zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie czyni daną rodzinę 

dysfunkcjonalną, czyli taką, która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci               

i innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązywać swoich problemów i sytuacji 

kryzysowych. Problemy występujące w takiej rodzinie są często złożone i wymagają 

interdyscyplinarnych rozwiązań. Alkoholizm, przemoc, bezradność w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym 

często towarzyszy również problem ubóstwa, czy długotrwałego bezrobocia.                                             

Są one najczęstszą przyczyną niedostosowania społecznego dzieci.  

      Dezorganizacja rodziny to stan, w którym członkowie rodziny nie wykonują swoich 

wzajemnych obowiązków, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, a zachowania 

poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi, 

moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Dlatego, jeśli w funkcjonowaniu rodziny 

pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane 

są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Rodziny dysfunkcjonalne wymagają stałego 

monitorowania m. in. przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników 

przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji, 

które mają kontakt z rodziną.  
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       Organizując różnorodne formy wsparcia rodziny należy kierować się zasadą 

podstawowej roli rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe 

funkcjonowanie. Stąd założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej, już na etapie,  

gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić 

własną rodzinę. 

2.  Aspekt prawny Programu 

      Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Głogów na lata 2018 – 2020 został 

opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.  

       Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym 

ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 

rządowej. 

Obowiązek, o którym mowa, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji 

rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich 

organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,                 

a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

Ustawa również dokonuje podziału kompetencji, w tym działań i zadań pomiędzy 

samorządami, który przedstawia się następująco: 
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Zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu są również spójne z kierunkami działań 

przyjętymi w następujących aktach prawnych, tj.: 

• Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 783 z  zm.). 

 

3.  Adresaci Programu 

 Adresatami Programu są głogowskie dzieci i rodziny, w szczególności przeżywające 

trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny, których dzieci umieszczone 

zostały w pieczy zastępczej.  

 Działania ujęte w ustawie, a tym samym w Programie są podejmowane: 

 dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich 

harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową; 

  dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności; 

 dla dobra rodziny, która jest komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem 

rozwoju, dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci. 

       Dysfunkcje rodziny przyczyniają się do powstawania znacznych strat rozwojowych 

dzieci żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza zaspokajanie 

podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do niepowodzeń 

szkolnych oraz izolacji społecznej. 

 

4.  Koordynator Programu 

      W myśl art. 10 ustawy, pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina 

zleciła realizację tego zadania w trybie art. 190. W Głogowie powyższe obowiązki zostały 

powierzone jednostce organizacyjnej gminy tj.  Miejskiemu Centrum Wspierania Rodziny, 

które jednocześnie jest koordynatorem i podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie                  

i realizację Programu.    

  

5.  Formy wsparcia rodziny - profilaktyka 

      Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:  

Id: 0F2DBC47-FEEC-4CF9-9D33-2AA0CCC29CF4. Podpisany Strona 4 z 16



 

 

 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;  

 wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

 pomocy w integracji rodziny; 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

 dążeniu do reintegracji rodziny. 

Formami wspierania rodziny są praca z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 

 konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

 terapii i mediacji; 

 usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 

 pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

 organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

 zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami 

samopomocowymi”. 

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza 

rodziną. W Głogowie kompleksowe wsparcie rodzinom przeżywającym trudności                               

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia Miejskie Centrum Wspierania 

Rodziny,  koordynator Programu.   

     W 2016 roku, jak również w latach poprzednich pomoc udzielano w formie: 

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego: 

 psychologicznego  

 dla osób doświadczających przemocy domowej, 

 prawnej,  

 dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

Specjaliści, poza udzielaniem porad i konsultacji, podejmowali także działania dotyczące 

umieszczenia osoby uzależnionej w szpitalu lub ośrodku leczenia uzależnień, prowadzili 
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szkolenia i warsztaty edukacyjne dla szkół i przedstawicieli różnych grup zawodowych. 

Pracownicy MCWR realizowali też program wspierania rodzin wielodzietnych.  

W 2016 roku wydano 1859 głogowskich  Kart 3+. W 2015 roku tych kart wydano 2. 272.  

W 2016 roku 126 rodzin złożyło wnioski na ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (KDR).  

Natomiast w 2015 roku 181rodzin złożyło wnioski i ubiegało się o Kartę Dużej Rodziny. 

 

2) grup edukacyjnych i wsparcia: 

 grupa dla osób pijących szkodliwie i uzależnionych,  

 grupa dla osób współuzależnionych,  

 grupa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA),  

 warsztaty „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, 

 warsztaty rozwoju osobistego, 

 warsztaty gier rodzinnych,  

 grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej.  

W 2016 roku z wymienionych powyżej form wsparcia skorzystało około 1.500 osób. 

Wyraźnie zaznacza się tendencja wzrostowa osób korzystających z proponowanych form 

wsparcia  bowiem w 2015 roku liczba osób oczekujących wsparcia i pomocy wynosiła 794. 

Ponadto rodziny  uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Miejskie Centrum 

Wspierania Rodziny, a są to profilaktyczne festyny rodzinne, które mają  na celu promowanie 

i wzmacnianie więzi rodzinnych, modelowanie prawidłowych postaw rodziców wobec dzieci. 

Były, to m.in.: 

- festyny rodzinne z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji,  

- festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka,  Matki i Ojca, 

- rodzinne festyny świąteczne z okazji Wielkanocy, Mikołaja, Bożego Narodzenia. 

W 2016 roku w wymienionych wydarzeniach wzięło udział ok. 17. 500 osób, a w 2015 roku 

ok. 11.000 tys. uczestników. 

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez: 

 przydzielenie rodzinie asystenta rodziny,  

 objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego,  
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 objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej.  

Priorytetem staje się zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków 

rozwoju. Zminimalizowanie negatywnych czynników działających na rodzinę powinno 

odbywać się poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb dzieci. Praca z rodziną powinna 

być ukierunkowana na integrowanie rodziny oraz kształtowanie wartości i norm. 

Jedną z form udzielenia pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny. 

W Głogowie, to zadanie realizuje Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. 

 

3. Asystent rodziny 

Asystent rodziny to osoba, która wspiera rodzinę w jej codziennym funkcjonowaniu                          

i pełnieniu ról społecznych, aby w przyszłości jej członkowie samodzielnie potrafili 

pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące opieki  i wychowania dzieci.              

Asystent  rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania i za jej zgodą. 

W czasie wspólnych działań z rodziną asystent: 

 udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

 udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych, wychowawczych, 

 wspiera aktywność społeczną rodzin, 

 udziela pomocy w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy,  

 motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podejmuje działania 

interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci    i rodzin.  

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, 

właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami 

specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

       Asystent rodziny realizuje pracę socjalno - wychowawczą z elementami terapii                        

w środowisku zamieszkania rodziny i w miejscu przez nią wskazanym. Głównym jego 

działaniem powinna być pedagogizacja oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne, 

instrumentalne, czasem rzeczowe rodziny w różnych czynnościach dnia codziennego.  

Główną formą jego pracy winno być towarzyszenie (asystowanie). Asystowanie                              

w odróżnieniu od dyrektywnego przydzielania zadań lub wyręczania polega na obecności, 
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towarzyszeniu w czymś, uczestniczeniu, służeniu wsparciem. (I. Krasiejko, „Metodyka 

działania asystenta rodziny” Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012, I. Krasiejko,                      

„Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji” Wydawnictwo  Edukacyjne „Akapit” 

, Toruń 2013 rok). 

Działania asystenta rodziny wynikające z jego unikalnej roli w systemie pomocy rodzinie                 

– teoria i praktyka - schemat poniżej - oprac. Izabela Krasiejko. 

 

 

      W 2016 roku 7 asystentów  zapewniło wsparcie 92 rodzinom, a zakończyli pracę                        

z 21 rodzinami, w tym z 6 ze względu na osiągnięte cele, a z pozostałymi 15 z powodu braku 

współpracy, np. zmiany miejsca zamieszkania, upośledzenia umysłowego 

uniemożliwiającego współpracę lub ze względu na śmierć podopiecznego. 

      W rodzinach objętych asystą wychowywało się 197 dzieci, z tego 46 uczęszczało                     

do świetlic i klubów środowiskowych MCWR, 18 przebywało w pieczy zastępczej rodzinnej 

lub instytucjonalnej, a 3 powróciło do rodzin biologicznych.  

      W 2015 roku 6 asystentów obejmowało wsparciem 64 rodziny, w których przebywało 122 

dzieci. Liczba rodzin, z którymi asystenci zakończyli pracę wynosiła 7, w tym  z jedną                         

ze względu na osiągnięte cele, a z pozostałymi sześcioma z powodu braku współpracy. 

Asystenci pracowali z rodzinami, których dzieci były umieszczone w pieczy zastępczej. 

Głównym celem prowadzonej pracy było odzyskanie praw rodzicielskich i powrót dzieci do 

rodzin. Każdy z asystentów obejmował opieką nie więcej niż 15 rodzin. Elastyczny czas 

pracy asystentów służył realnym potrzebom rodzin i dostosowany był do ich rytmu życia. 

      Rodziny wychowujące dzieci, szczególnie w wieku szkolnym, które mają trudności                     

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych w stosunku do swoich dzieci, 
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potrzebują pomocy w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego, pokonywania 

trudności szkolnych, zaburzeń zachowania, przystosowania społecznego itp. W związku                   

z tym w ramach wspierania rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem                    

w placówce wsparcia dziennego.  

 

4. Placówka wsparcia dziennego 

Placówka wsparcia może być prowadzona w formie: 

 opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, 

 specjalistycznej , 

 pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

Głównym zadaniem placówek wsparcia dziennego jest pomoc rodzinie mającej trudności                             

w wypełnianiu swoich zadań poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, 

opiekuńczymi i edukacyjnymi. Działania podejmowane w świetlicach mają również na celu 

zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości dzieci i młodzieży.                   

Placówki wsparcia dziennego mają charakter profilaktyczny, a w swojej działalności kierują 

się przede wszystkim dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. 

      Na terenie Głogowa nie funkcjonuje placówka wsparcia dziennego zorganizowana                      

i prowadzona w rozumieniu art. 18 i art. 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Nie mniej jednak funkcjonują świetlice i kluby środowiskowe, które                                 

nie są samodzielnymi jednostkami, ale realizują wszystkie inne zadania określone                              

dla placówek wsparcia dziennego i znajdują się w strukturze Miejskiego Centrum Wspierania 

Rodziny. 

      W 2016 roku, jak również w latach poprzednich, w tym w 2015 r. działały dwa kluby, 

jedna baza środowiskowa i pięć świetlic środowiskowych, realizujących programy 

opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w wieku 7-15 lat, do których uczęszczały także dzieci 

z rodzin objętych wsparciem asystentów 46 w 2016 r. a 25 dzieci w 2015 r. 

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne. Dziennie z tej formy pomocy korzysta 

około 17 podopiecznych. Dzieci otrzymują pomoc przy odrabianiu zadań domowych                          

i nadrabianiu zaległości szkolnych, dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach 

socjoterapeutycznych, przynajmniej raz w tygodniu odbywają się zajęcia relaksacyjne. 

Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych, zabawach, grach sprawnościowo                            

- ruchowych oraz warsztatach rękodzieła artystycznego. Wychowankowie mają także 
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możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta, brania 

udziału w wycieczkach i wyjazdach wakacyjnych, a poprzez to wzbogacania wiedzy 

przyrodniczej oraz historycznej. W świetlicach i klubach organizowane jest także dożywianie. 

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

daje możliwość wsparcia rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo                   

– wychowawczych poprzez nowe rozwiązanie – rodzinę wspierającą.  

 

5. Rodzina wspierająca   

 Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w opiece   

i wychowaniu     dziecka,     prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu  

i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Ta forma wsparcia daje możliwość dzielenia 

się doświadczeniem i umiejętnościami radzenia sobie z problemami. Funkcję rodziny                                             

wspierającej mogą pełnić osoby z najbliższego otoczenia np. sąsiedzi, rodziny 

zaprzyjaźnione, dalsza rodzina. Takie rozwiązanie w pracy z rodziną może mieć duże 

znaczenie.  

      Na terenie Głogowa nie funkcjonowały rodziny wspierające. Asystenci dysponują jednak 

informacjami o osobach, które w razie zaistnienia potrzeby są gotowe zapewnić dzieciom 

opiekę wspierającą. 

 

6. Instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny 

      Na terenie miasta Głogowa funkcjonuje wiele podmiotów działających w zakresie 

pomocy dziecku i rodzinie. Stanowią one ważne zasoby zarówno instytucjonalne,                              

jak i osobowe, są to m.in.: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, Monar - Markot Dom Samotnych Matek                 

z Dziećmi, Powiatowe Centrum Administracyjne, Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej, 

Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Leczenia Uzależnień, Głogowski Szpital Powiatowy, 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji                 

oraz placówki oświatowe i organizacje pozarządowe. 

 

7.  Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

      Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansowanie 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest nowym zadaniem własnym gminy. 
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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:  

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 pieczy zastępczej. 

W 2016 roku wydatki poniesione przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w liczbie 1.337 

umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły:  719.551,65 zł. 

W 2015 roku wydatki poniesione przez gminę wynosiły 570.564,60 zł i dotyczyły 

współfinansowania pobytu 1289 dzieci. 

 

8. Analiza SWOT 

Aby zaprojektować skuteczne cele i działania na rzecz dziecka i rodziny, posłużono                         

się analizą SWOT. Przeanalizowano obecne możliwości w gminie oraz wskazano                            

na zewnętrzne warunki i procesy, które wpływają lub w najbliższym czasie mogą wpływać                                   

na funkcjonowanie rodzin. 
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 9.  CELE I ZADANIA 

      Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 stanowi kontynuację                            

oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w gminie działań w obszarze wspierania rodziny. 

 Założone w poprzednich latach (tj. w okresie 2015 – 2017) cele w dalszym ciągu 

odpowiadają na potrzeby odbiorców  oraz wyzwania związane z podnoszeniem jakości usług 

społecznych kierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cele te zostały 

wyznaczone adekwatnie, odnoszą się do najważniejszych obszarów wspierania rodziny, 

wskazują pola, na których należy nadal działać. Cele Programu miały i nadal mają                           

WSPARCIE RODZINY NA TERENIE GMINY GŁOGÓW 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- poparcie działań i współpraca z  samorządem  

  gminnym, 

- działalność instytucji pracujących na rzecz  

  rodzin,  

- działalność organizacji pozarządowych  

  działających na rzecz rodzin, 

- dobrze wykształcona kadra,  

- otwartość na współpracę, 

- nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży                      

- dostępność do bezpłatnego poradnictwa  

  specjalistycznego, prawnego realizowanego  

  przez jednostki publiczne i organizacje  

  pozarządowe, 

-  niewystarczająca oferta socjalna dla rodzin, 

-  niewystarczający system informacyjny,     

   koordynacji i współpracy miedzy instytucjami                    

   oraz organizacjami pozarządowymi, 

-  brak grup wsparcia, 

-  brak możliwości zaspokojenia potrzeb  

    mieszkaniowych rodzin, 

-  mała dostępność usług dla rodzin z dziećmi, w tym  

    usług opiekuńczych i specjalistycznych, 

-  niewystarczająca oferta zajęć socjoterapeutycznych           

   dla  młodzieży zagrożonej demoralizacją 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- stworzenie zespołu ds. wspierania rodzin, 

- regulacje prawne bardziej przyjazne  

  rodzinie, 

- możliwości współpracy z organizacjami, 

- możliwość pozyskiwania środków  

  zewnętrznych. 

- niewystarczające zasoby finansowe na realizację   

   założonych celów, 

- zbyt mała świadomość i aktywność rodzin, 

- wzrastająca liczba rodzin potrzebujących pomocy 

- coraz bardziej skomplikowane problemy rodzin, 

- większa skala zjawisk niepożądanych, 

- brak działań wdrożeniowych  programu. 
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w założeniu udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom w przezwyciężaniu trudności życiowych 

a szczególnie tym pod opieką których pozostają małoletnie dzieci. 

Szczegółowy wykaz celów oraz zadań przedstawia tabela poniżej. 

 

CEL GŁÓWNY: 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych                         

z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, a także profilaktyka środowiska 

lokalnego  w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.  

 

CEL SZCZEGŁOWY 1 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka. 

 

Zadania 

 

 

Wskaźniki realizacji 

działań 

 

Realizatorzy 

1) zapewnienie pomocy materialnej                         

    i rzeczowej ubogim rodzinom 

- liczba i formy udzielonej    

  pomocy 

- liczba rodzin i dzieci w tych   

  rodzinach objętych pomocą  

MOPS, PCPR, PCK, 

organizacje pozarządowe 

2) objęcie dożywianiem wszystkich  

    tego wymagających dzieci 

- liczba dzieci korzystających                  

  z posiłków 

- liczba rodzin korzystających                    

  z pomocy  

MOPS, MCWR, Szkoły 

 

3) monitorowanie sytuacji zdrowotnej   

   dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

- liczba rodzin i dzieci w tych  

  rodzinach objętych  

  monitorowaniem 

MOPS, PCPR, PCPZ 

4) zapewnienie pomocy osobom  

    doznającym przemocy  

- liczba osób (dorośli i dzieci) 
MOPS, MCWR, 

PCPR, ZI, organizacje 

pozarządowe, PPP 

 

5) zabezpieczenie środków na pobyt    

    dziecka w rodzinie zastępczej,  

    rodzinnym domu dziecka. 

.  

    

- liczba dzieci umieszczonych                 

 w  poszczególnych ośrodkach 

- wysokość środków  

   przeznaczonych na pokrycie  

   pobytu dzieci w placówkach 

MCWR, UM, 

PCPR 

CEL SZCZEGÓŁOWY  2 

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących. 
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Zadania Wskaźniki realizacji działań Realizatorzy 

1) zapewnienie opieki asystenta  

     rodzinom przeżywającym trudności    

    w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-   

    wychowawczych 

- liczba asystentów pracujących     

  na rzecz rodzin  

- liczba rodzin, którym  

  przydzielono asystenta,                           

MCWR, MOPS 

2) organizacja szkoleń     

przygotowujących osoby działające    

na rzecz dziecka i rodziny  

przygotowujących do  

kompleksowego i  

interdyscyplinarnego ich wspierania  

w środowisku lokalnym 

- liczba szkoleń i Warsztatów 

- liczba uczestników  

MCWR, MOPS, PCPR 

organizacje pozarządowe 

3)Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji  

   przez asystentów rodzinnych  

- liczba szkoleń, 

- liczba uczestników 
MCWR, MOPS 

4) finansowanie istniejących świetlic               

    i klubów środowiskowych oraz    

dążenie do tworzenia nowych    

placówek wsparcia dziennego na  

terenie miasta  

- liczba działających placówek 

- liczba dzieci objętych opieką  

  przez placówki 

MCWR, UM, 

organizacje pozarządowe 

5) zapewnienie dostępności konsultacji   

poradnictwa specjalistycznego oraz    

organizowanie  i informowanie o   

miejscach pomoc 

- liczba i rodzaj miejsc     

  poradnictwa specjalistycznego 

- liczba osób i udzielonych  

  porad z podziałem na    

  kategorie problemowe 

MCWR, MOPS, PCPR, 

PPP, PCPZ, 

organizacje pozarządowe 

6) podnoszenie kompetencji rodzin tego  

    wymagających w zakresie pełnienia  

   prawidłowych funkcji opiekuńczo- 

   wychowawczych, poprzez  

   organizowanie szkoleń, warsztatów,  

   konsultacji, poradnictwa oraz  

   udostępnianie literatury fachowej 

- liczba i rodzaj działań  

- liczba rodzin objętych  

  działaniami 

- rodzaj grup zawodowych  

  zaangażowanych w działania 

 

MCWR, MOPS, PCPR, 

PPP, PCPZ, organizacje 

pozarządowe 

7) monitorowanie środowisk  

    zagrożonych uzależnieniami,  

    motywowanie do podjęcia terapii  

    przez rodziców dzieci ze środowisk  

    zagrożonych i monitorowanie terapii  

rodziców 

- liczba rodzin objętych  

  monitorowaniem 

 

 

MCWR, MOPS, PCPR 

8) organizowanie szkoleń i tworzenie    

warunków do działania rodzin   

wspierających 

- liczba rodzin wspierających 

 

MCWR, MOPS, 

UM, PCPR, organizacje 

pozarządowe 
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9) monitorowanie sytuacji dzieci                   

    z  rodzin zagrożonych kryzysem,                    

    w tym niewydolnych wychowawczo,  

    w których występują problemy   

    przemocy, uzależnień lub  

    długotrwała choroba, poprzez:  

-  wypracowanie procedur służących  

    wyłonieniu środowisk wymagających  

    szczególnego nadzoru, 

-  wypracowanie procedury dotyczącej  

    analizy sytuacji rodziny pod kątem  

    zasadności przydzielenia asystenta  

    rodziny, 

-  wypracowanie i wdrożenie   

   standardów  

   pracy z rodziną wieloproblemową, 

-  podsumowanie i analizę efektów   

   pracy z rodziną 

 

10) Organizowanie wypoczynku dla   

      dzieci i młodzieży 

 

- liczba rodzin i dzieci w tych  

  rodzinach objętych  

  monitoringiem i procedurami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba uczestników, 

- liczba organizowanych form     

  wypoczynku 

 

MCWR, MOPS, 

UM,  przedszkola                      

i szkoły, organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCWR, MOPS, 

organizacje pozarządowe 

Opis skrótów użytych w tabeli: UM - Urząd Miasta, MCWR - Miejskie Centrum Wspierania Rodziny,                      

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PCPR  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, PPP - Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna, PCPZ - Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej, 

 

10. FINANSOWANIE 

      Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 odbywać                

się będzie w ramach środków budżetu Gminy Miasta Głogowa, dotacji oraz środków 

pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 

11. MONITOROWANIE 

      Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020                               

jest Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Monitorowanie i ewaluacja odbywać 

się będą poprzez przedkładanie przez Prezydenta Miasta Głogowa w terminie do 31 marca 

każdego roku Radzie Miejskiej w Głogowie sprawozdań z realizacji Programu, 

sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących  

w realizacji zadań. 
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U Z A S A D N I E N I E

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

zobowiązuje gminy do opracowania i realizacji 3 –letnich gminnych programów wspierania

rodziny.

Celem głównym niniejszego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji, związanych z opieką,

wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, a także profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie

promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.
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