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WPROWADZENIE 
 

 

Do zadań własnych Gminy Wieprz określonych w ustawie o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej należy opracowanie i realizacja 3-letnich programów. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie przede 

wszystkim systemu wsparcia dla dzieci i rodzin przeżywających pewne trudności  

w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji.  

Rodzina jest podstawowym, naturalnym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka,  

a jednocześnie fundamentalną instytucja społeczną. Oparta na trwałych podstawach 

związków biologicznych i emocjonalnych rodzina z upływem czasu podlega przemianom w 

zakresie swojej struktury, modelu wewnętrznego i realizacji funkcji. 

Rodzina stanowi naturalne środowisko życia dziecka, oddziałuje na nie socjalizująco, 

stwarzając optymalne warunki rozwoju. W rodzinie dziecko uczy się zaspokajania potrzeb, 

reagowania na odczuwalne bodźce, wyrażania uczuć itp. Nie zawsze relacje te przebiegają 

prawidłowo, z pozytywnymi efektami. Dlatego cześć rodzin wymaga wsparcia, a  powinno 

mieć ono  na celu pomoc w podtrzymywaniu pełnienia pozytywnych ról społecznych, przez 

wzmacnianie zasobów, które znajdują się w rodzinie, poprawy ich życia i wspieraniu ich  

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Cele te mogą zostać osiągnięte przy 

zaangażowaniu instytucji i organizacji działających na terenie gminy. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wieprz na lata 2017-2019 

opracowany został w oparciu o art.176 pkt.1 oraz art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku poz.332 z późn. zm.). 

Program realizowany będzie na poziomie gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wieprzu. Założone w ramach programu działania koncentrować się będą głównie na 

dziecku 

i rodzinie, również w przypadku, gdy dziecko z różnych przyczyn przebywa po za rodziną 

biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny. Działania pomocowe powinny 

się koncentrować na wspieraniu członków rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu 

możliwe pełnej aktywności społecznej, a także wzmocnienie do prawidłowego i 

samodzielnego funkcjonowania w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 4 

 

Gminny program wspierania rodziny w Gminie Wieprz na lata 2017 - 2019 
 

 

 

 

I. UWARUNKOWANIA PRAWNE PROGRAMU 
 

Podstawy prawne programu: 

 

1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015roku, poz. 332 z późn. zm.) 

 

2.  Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016  

 poz. 930 z późn. zm.) 

3. Ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (tekst jednolity 

      Dz. U. z 2015roku, poz.1490 z późn. zm.) 

4. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r (tekst jednolity Dz.U. 2016 

      poz. 446 z późn. zm.) 

5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października1982 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.487 z późn. zm.) 

 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieprz na lata  na lata 

2014 –2020. 

 

Założenia niniejszego programu doskonale wpisują się w założenia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieprz na lata 2014-2020. 

Cel strategiczny II strategii brzmi następująco: ”Budowa systemu wsparcia rodziny ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.  

Cel szczegółowy 1: 

Wspieranie rodzin z dziećmi w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku. 

Cel szczegółowy 2: 

Koncentracja działań na rodzinie przezwyciężającej trudności. 

Założenia celu pierwszego realizowane są za pomocą m. innymi działań profilaktyczno-

informacyjnych w środowisku, oraz realizacji pomocy finansowej dla rodzin z dziećmi tj. 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, stypendia szkolne dla dzieci, zasiłki celowe  

i okresowe z pomocy społecznej. 

Zadania dla celu drugiego ukierunkowane na pomoc rodzinom z już występującymi różnego 

rodzaju problemami zostaną doprecyzowane w niniejszym dokumencie. Jest to zadanie o tyle 

trudne że dotyczy rodzin wieloproblemowych, często z dużymi deficytami w pełnieniu ról  

w rodzinie i społeczeństwie. 
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II. DIAGNOZA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA RODZIN GMINY WIEPRZ 

 

 

Gmina Wieprz położona jest w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. 

W skład gminy wchodzi 6 sołectw.  Jest to typowa gmina wiejska o charakterze rolniczym. 

90% użytków rolnych jest w posiadaniu indywidualnych gospodarstw rolnych, z czego 

większość nastawiona jest na hodowlę trzody chlewnej i bydła mlecznego. Działalność 

gospodarczą prowadzi ponad 500 podmiotów, tym kilka to średniej wielkości 

przedsiębiorstwa. 

 

Gmina Wieprz jest jedna z większych gmin wiejskich w województwie małopolskim 

zamieszkałą wg stanu na 31.12.2016r przez 12 199  mieszkańców, rok wcześniej było to 

12 166 osób, a w roku 2014 12 104 osoby. Na uwagę zasługuje fakt, że przyrost naturalny w 

gminie jest od kilku lat dodatni i wynosił odpowiednio w 2014r +41 osób, w 2015 +54 osoby,  

a w 2016r +43 osoby. Są to dane optymistyczne, dobrze rokujące dla przyszłości Gminy. 

 
Tabela nr 1 

Liczba mieszkańców Gminy Wieprz w latach 2014-2016 (opracowano na podstawie danych z 

Ewidencji Ludności UG) 

 

Mieszkańcy Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

W wieku 

przedprodukcyjnym 0-17 

2 696 2 678 2 689 

W wieku produkcyjnym  

18-67 

3 424 3 459 3 462 

W wieku poprodukcyjnym 1 255 1 293 1 315 

 

 

 
Tabela nr 2 

Wykaz rodzin z podziałem na liczbę posiadanych dzieci urodzonych  w okresie od 1.01.1998 

do 31.12.2016r (opracowano na podstawie danych z Ewidencji Ludności UG) 

 

L.p. Liczba rodzin z dziećmi ogółem;               1 719 

1. Liczba rodzin z 1 dzieckiem                  846 

2. Liczba rodzin z 2 dzieci                  650 

3. Liczba rodzin z 3 dzieci                 193 

4. Liczba rodzin z 4 dzieci                   27 

5. Liczba rodzin z 5 i więcej dzieci                    3 
 

 

Na terenie Gminy Wieprz jednostką inicjującą działania pomocowe z zakresu pomocy 

społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do zakresu działalności ośrodka należą 

również działania o charakterze aktywizacyjnym, integrującym oraz wspierającym różne 

grupy i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Do tych zadań należy też niesienie 

fachowej pomocy rodzinom przeżywającym  trudności w prawidłowym ich funkcjonowaniu  

i zaspokajaniu podstawowych potrzeb. 
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W ostatnim roku  zaobserwowano znaczny spadek liczby rodzin korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. Spowodowane to jest w znacznej mierze wprowadzeniem 

ustawy z dnia 11 lutego 2016r. „O pomocy państwa w wychowywani dzieci”, przyznającej 

500zł miesięcznego świadczenia na dziecko w rodzinie do 18 roku życia. Ustawa ta 

spowodowała znaczą poprawę sytuacji finansowej rodzin zwłaszcza z większą ilością dzieci 

pozostających na utrzymaniu. 

 
Tabela nr 3 

Liczba rodzin osób objętych pomocą społeczną w latach 2014-2016 (opracowanie własne 

ośrodka) 
 

  ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 

1 Liczba rodzin /osób korzystając  

z pomocy społecznej 

331/1031 291/905 224/675 

2 Liczba rodzin objętych pracą 

socjalną 

331/1031 291/905 180/559 

 W tym wyłącznie pracą socjalną 79/225 50/65 20/20 

3 Liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej w stosunku do 

liczby mieszkańców 

8,41% 7,35% 5,47% 

 

 

Jak wynika z tabeli liczba klientów pomocy społecznej w ostatnich latach spada. 

Wynika to głównie z poprawy sytuacji na rynku pracy oraz pobierania świadczeń „500+”, co 

nie musi oznaczać uniezależnienia  się klientów od systemu pomocy społecznej.  

 

 

Tabela nr 4  

 Liczba rodzin korzystających z różnych form pomocy (opracowanie własne) 

 

  ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 

1. Liczba rodzin korzystających 

ze świadczeń rodzinnych 

520 540 680 

2. Liczba rodzin korzystających 

z funduszu alimentacyjnego 

30 32 28 

3. Liczba rodzin które złożyły 

wnioski na świadczenia 

„500+” 

----------- --------------- 1 151 

 

 

Grono rodzin które nadal pozostały w systemie pomocy społecznej charakteryzuje 

złożoność problemów występujących w rodzinie. Poniższa tabela przedstawia z jakich 

powodów mieszkańcy Gminy Wieprz zgłaszają się do pracowników socjalnych. 
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Tabela nr 5 

 

 Powody zgłaszania się rodzin o pomoc (dane ze sprawozdań MPiPS) 

 

Powód ubiegania się o pomoc społeczną Liczba rodzin 

2014 

Liczba rodzin 

 2015 

Liczba rodzin 

 2016 

Ubóstwo 165 134 117 

Bezdomność 1 3 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 108 122 92 

      w tym wielodzietności 56 91 60 

Bezrobocie 112 83 63 

Niepełnosprawność 86 87 87 

Długotrwała lub ciężka choroba 58 71 80 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychow. i prowadzeniu gosp. 

domowego 

23 22 25 

Przemoc 2 2 3 

Alkoholizm 27 27 23 

 

 

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli liczba klientów pomocy społecznej 

zdecydowanie w ostatnich trzech latach spada. Znacząco spadła liczba klientów 

korzystających z pomocy z powodu ubóstwa, bezrobocia. Wzrasta ilość osób 

niepełnosprawnych oraz chorych, którzy nie są w stanie same uporać się ze swoimi 

problemami. Wzrasta też, co jest istotne  

w tym badaniu liczba rodzin z bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dane te sygnalizują problemy rodzinne dotyczące 

bezpośrednio dzieci w tych rodzinach. 

Dlatego w celu dotarcia z pomocą do najmłodszych członków rodzin tj. dzieci, które same 

nie są w stanie zabezpieczyć swoich potrzeb realizowane są następujące zadania: 

1. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”  

2.  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia szkolne 
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Tabela nr 6 

 

Liczba osób korzystających z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dane ze 

sprawozdań resortowych ośrodka) 

 

wiek 2014 2015 2016 W tym z 

2014 

posiłki 

W tym z 

2015 

posiłki 

W tym 

2016 

posiłki 

Dzieci do 6 

roku życia 

106 103 98 72 76 98 

Od 7 roku 

życia do 

ukończenia 

szkoły 

ponadgimn. 

203 183 160 177 156 160 

Pozostałe 

osoby 

205 190 153 1 1 2 

Ogólny 

koszt 

145 088 133 251 109 305 100 758 85 391  76 455 

 

                    

 Z przedstawionych danych wynika, że maleją nakłady na realizację programu w 

formie dożywiania w placówkach szkolnych, czy zasiłku celowego na zakup żywności. 

Dotyczy całości wykupywanych posiłków w stołówkach szkolnych, nie tylko tych 

przyznanych przez GOPS. Spowodowane jest to, w większości przypadków przyzwoleniem 

rodziców na nie jedzenie ciepłego posiłku w szkole, dzieci kupują w sklepie słodycze, słodkie 

napoje i inne przekąski. Pobieranie świadczeń „500+ „ spowodowało poprawę sytuacji 

finansowej wielu rodzin, i te już nie zgłaszają się po pomoc do ośrodka. Ze względu na fakt, 

że gorący posiłek jest jedną z najlepszych form pomocy dla dziecka, pracownicy socjalni cały 

czas czynią starania o objęcie jak największej liczby dzieci programem. 

 

 

 

 

Tabela nr 7 

 

Pomoc udzielana w formie stypendium socjalnego.(opracowanie własne) 
 

 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Liczba 

uczniów 

132 223 174 

Koszt 

świadczeń 

51 752,- 34 954,- 34  097 
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Charakteryzując zakres udzielanej pomocy, i problemów występujących na terenie 

Gminy Wieprz nie sposób nie wspomnieć o tak ważnym zjawisku jakim jest przemoc  

w rodzinie. Jest to problem, wbrew pozorom dotykający znacznej grupy społeczeństwa, co 

przedstawiają poniższe dane. Systematycznie prowadzona jest działalność informacyjno-

edukacyjna dotycząca form i możliwości uzyskania fachowej pomocy na terenie gminy i poza 

nią. Rozdawane są broszury, pojawiają się artykuły w prasie lokalnej i na stronie ośrodka. 

Prowadzone jest też podnoszenie kompetencji zawodowych wśród członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego , przez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz organizowanych na 

miejscu w ośrodku. 

 

 

Tabela nr 8 

Formy pomocy udzielanej w związku z występującym zjawiskiem przemocy w rodzinach 

(sprawozdanie resortowe) 

  

Forma pomocy Rok 

2014 

Rok 2015 Rok 2016 

1.Porada specjalistyczna (prawna, 

psychologiczna, socjalna) 

179 194 160 

2.Posiedzenia grup roboczych 

(dotyczące sytuacji w rodzinie) 

56 39 42 

3.Liczba sporządzonych „Niebieskich 

Kart” 

34 25 16 

 

 

 

W celu realizacji założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

w ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny który pracuje z rodzinami przezwyciężającymi  

problemy opiekuńczo-wychowawcze. Praca prowadzona jest przez asystenta rodziny,  

w oparciu o  postanowienie sądu rodzinnego lub na wniosek pracownika socjalnego, który 

stwierdza określone deficyty w rodzinie. W 2016r praca asystenta prowadzona była w 13 

rodzinach, liczba rodzin nieznacznie w poszczególnych latach ulega zmianie. 

 

Tabela nr 8. 

Dane dotyczące rodzin objętych pomocą w formie pieczy zastępczej w poszczególnych latach 

wraz z kosztami zadania. 

 

 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

1.Liczba dzieci z  odpłatnością za 

pobyt w pieczy 

4 5 6 

2.Koszt dla gminy 25 711,- 37 799,- 35 266, 

3.Liczba rodzin korzystających  

z pomocy asystenta rodziny 

13 14 13 

4.Liczba dzieci w tych rodzinach 

objęte pomocą asystenta 

35 40 35 

5. Liczba dzieci które powróciły do 

środowiska 

0 0 2 

5.Koszt asystenta rodziny 27 768 30419 33 713 
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W tabeli nr 8 przedstawiono  liczbę dzieci, które ze względu na brak możliwości 

funkcjonowania w rodzinie musiały zostać z niej zabrane do rodziny zastępczej lub placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. W rodzinach tych prowadzone są działania w celu powrotu 

dzieci do środowiska naturalnego. 

III. ANALIZA  SWOT 

 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Wieprz  

2. Zespół  ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie  

3. Gminna komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, i działający w jej 

strukturach Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy 

Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych. 

4. Zintegrowany system przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oferujący mieszkańcom 

pomoc specjalistyczną. 

5. Baza instytucji wspierających rodzinę 

(policja, sąd, PCPR, GOPS, organizacje 

pozarządowe, służba zdrowia, oświata, kościół 

katolicki, żłobek)  

6. Dobre rozeznanie środowiska lokalnego 

przez pracowników służb pomocy społecznej, 

policji. 

7. Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje  

pracowników działających na rzecz rodziny.  

8. Zatrudniony asystent rodziny na podstawie 

umowy o pracę, zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

9. Dobrze rozwinięty system wsparcia 

finansowego rodzin z dziećmi (stypendia , 

zasiłki na zakup żywności, posiłki, zasiłki 

rodzinne, świadczenia wychowawcze, karta 

dużej rodziny) 

10. Prowadzenie działalności edukacyjno-

informacyjnej w zakresie profilaktyki 

prawidłowego funkcjonowania rodziny 

1.Brak dostępu do specjalistów w szkołach- 

brak pedagogów szkolnych 

2. Bierna postawa rodziców wobec problemów 

występujących w rodzinie  

3. Bezradność rodziców w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych - utrudniony 

dostęp do poradnictwa specjalistycznego 

(psycholog, psychiatra) 

4. Brak pozytywnych wzorców osobowych  

w rodzinach dysfunkcyjnych  

5.  Brak rodzin wspierających  

6. Brak świadomości społecznej o potrzebach  

i możliwościach w zakresie opieki rodziny 

zastępczej  

7.    Rozpad związków /separacja,  

8. Mentalność społeczeństwa – stereotypy 

blokujące korzystanie z usług specjalistów  

9. Brak placówki wsparcia dziennego na terenie 

gminy  

10. Wyuczona bezradność i roszczeniowość  

11. Uzależnienie od pomocy instytucjonalnej  

i brak współpracy ze strony rodzin w zakresie 

rozwiązywaniu problemów (bierność) 

12. Uzależnienia członków rodziny od alkoholu, 

internetu.  

13.Wystepowanie zjawiska przemocy  

w rodzinach  

14. Trudny powrót na rynek pracy młodych 

matek po urodzeniu dziecka 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Praca asystenta rodziny celem wsparcia 

rodzin przeżywających trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo –wychowawczej. 

2. Edukacja rodziców.  

3. Wdrażanie do współpracy z rodziną 

dysfunkcyjną rodzin wspierających.  

1.Zanik więzi i tradycji rodzinnych „ pęd życia”  

2. Zanik pozytywnych wzorców i godnych 

naśladowania autorytetów  

3.Szerzące się ubóstwo wśród osób pracujących 

(nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim 

kulturowe)  
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4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy 

instytucjami wspierającymi rodzinę . 

5. Poprawa sytuacji finansowej rodzin z dziećmi 

dzięki programowi „500+”. 

6. Poprawa mentalności społecznej w kwestii 

postrzegania rodzin dysfunkcyjnych.  

4. Wzrost rodzin dysfunkcyjnych, zwiększone 

zjawisko wykluczenia społecznego  

5. Wzrost patologicznych zachowań wśród 

dzieci i młodzieży (przemoc, narkomania, 

alkoholizm, uzależnienia)  

6.Brak bazy lokalowej dla eksmitowanych 

sprawców przemocy 

7. Wysoka cena szkoleń specjalistycznych  

8. Długie procedury prowadzenia postepowań 

administracyjnych, 

9.Bardzo szybko zmieniające się przepisy prawa  

 

 

IV. CEL GŁÓWNY, CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 

        Cel główny: 

 

 Stworzenie optymalnie spójnego systemu rozwiązań, 

                                  tworzącego możliwość prawidłowej realizacji funkcji rodziny. 

 

       Cele szczegółowe: 

 

1.   Wsparcie finansowe rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych. 

3. Profesjonalne wsparcie rodzin przezywających trudności w pełnieniu funkcji 

wychowawczych. 

4. Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin. 

5. Poprawa świadomości społecznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodzin  

w środowisku lokalnym. 

 

 

V. DZIAŁANIA W ODNIESIENIU DO CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 

 

 

Cel szczegółowy 1. 

 

Wsparcie finansowe rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych. 

 

 

L.p. Działanie Wskaźnik 

realizacji 

Realizator  Termin 

1. 1.Bieżążca analiza sytuacji 

finansowej rodziny przez 

pracownika socjalnego 

Liczba rodzin 

odwiedzonych 

przez 

pracowników 

socjalnych.  

GOPS 2017-2019 

2. Zapewnienie wypłaty należnych Liczba rodzin GOPS 2017-2019 
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świadczeń z zakresu świadczeń 

rodzinnych.(zasiłek  rodzinny, 

świadczenie wychowawcze, 

zasiłek pielęgnacyjny itp). 

 

objętych 

wypłatą 

świadczeń  

z zakresu 

rodzinnych 

3. Przyznanie  przysługujących 

rodzinie świadczeń z zakresu 

pomocy społecznej.(zasiłek 

celowy,  posiłek, stypendium, ).  

 

Liczba rodzin 

objętych 

pomocą 

finansową 

pomocy 

społecznej 

GOPS 2017-2019 

4 Ponoszenie kosztów pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej. 

Liczba rodzin 

objętych tą 

formą wsparcia 

GOPS 2017-2019 

 

 

                

Cel szczegółowy 2. 

 

Profesjonalne wsparcie rodzin przezywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych. 

 

. 

L.p. Działanie Wskaźnik 

realizacji 

Realizator Termin realizacji 

1. Zapewnienie opieki pracownika 

socjalnego, jego integracja 

wokół rodziny. 

Liczba rodzin 

objętych pracą 

socjalną 

GOPS 2017-2019 

2. Pomoc asystenta rodziny, w 

celu zapewnienia podstawowej 

stabilizacji rodziny. 

Liczba rodzin 

korzystających z 

pomocy asystenta 

rodziny 

GOPS 2017-2019 

3. Rozwój systemu rodzin 

wspierających na terenie gminy. 

Liczba inicjatyw 

podejmowanych 

w celu 

pozyskania rodzin 

wspierających 

Liczba rodzin 

wspierających na 

terenie gminy. 

 

GOPS 2017-2019 

4. Zapewnienie pomocy 

specjalistycznej. 

Liczba osób 

skierowanych do 

specjalistów na  

GOPS 

GKRPA 

2017-2019 
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Cel szczegółowy 3. 

 

Usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. 

 

 

Lp. Działanie Wskaźnik Realizator Termin 

1. Współpraca szkół, policji służby 

zdrowia, GKRPA, Zespołu 

interdyscyplinarnego, 

organizacji pozarządowych oraz 

pracowników PCPR 

Liczba 

zorganizowanych 

spotkań 

Wszystkie 

podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

programu 

2017-2019 

2. Udział tzw. „pomagaczy”  

w szkoleniach i warsztatach 

podnoszących kompetencje 

zawodowe 

Liczba 

pracowników 

uczestniczących 

w szkoleniach 

GOPS 2017-2019 

3. Wykorzystywanie strony 

internetowej GOPS oraz UG  

w celu przepływu informacji  

o działaniach podejmowanych 

na rzecz rodziny. 

Liczba 

zamieszczonych 

informacji 

GOPS; 

Urząd Gminy 

2017-2019 

 

 

 

 

Cel szczegółowy 4. 

 

Promowanie wartości rodziny. 

 

 

L.p. Działanie Wskaźnik Realizator Termin 

1. Zwiększenie świadomości 

rodzin w zakresie oferowanych 

form wsparcia. 

Liczba plakatów , 

ulotek 

informatorów 

 2017-2019 

2. Uświadamianie mieszkańców 

gminy Wieprz o roli rodziny 

jako podstawowej komórki 

społecznej 

Liczba artykułów 

i informacji 

zamieszczonych 

w prasie lokalnej. 

Liczba spotkań 

zorganizowanych 

w szkołach  

z rodzicami 

GOPS 

 

 

 

ZSP na terenie 

gminy 

2017-2019 

 

 

 

2017-2019 
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VI. ADRESACI PROGRAMU 

           

Gminny Program Wspierania Rodziny adresowany jest do wszystkich dzieci i 

rodziców w Gminie Wieprz.  

Odbiorcami programu są: 

1. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

2. Dzieci i młodzież którym rodzina nie zapewnia należytej opieki; 

3. Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci. 

 

VII. REALIZATORZY PROGRAMU 

  

Instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania 

rodziny oraz inne pełniące funkcje wspierające: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach  

 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach  

 Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie  

 Komisariat Policji w Andrychowie  

 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych  

 Żłobek „Misiowy Zakątek we Frydrychowicach 

 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” oraz inne 

organizacje pozarządowe 

 Wiejski Dom Kultury  

 Placówki Oświatowe 

 

 FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  

w Radoczy 

 

 Placówki służby zdrowia. 
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VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY 

 

W wyniku przewidzianych działań spodziewane jest osiągnięcie następujących efektów: 

1. Zahamowanie liczby dzieci kierowanych do różnych form pieczy zastępczej; 

2. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, oraz aktywizacja 

społeczna rodziców; 

3. Lepsza organizacja pracy instytucji działających w przedmiocie przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu rodzin. 

  

 IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Realizacja Programu będzie odbywać się w zakresie posiadanych środków budżetu 

gminy, budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 

X. MONITORING I EWALUACJAM 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu jako koordynator programu będzie 

przeprowadzał  monitoring realizacji poszczególnych celów. 

Monitoring  będzie polegał na zbieraniu i analizie danych dotyczących zrealizowanych 

zadań. Kierownik GOPS corocznie, do 31 marca będzie przedstawiał Radzie Gminy Wieprz 

sprawozdanie z realizacji programu. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

W obecnym kształcie wspieranie rodziny wymaga prowadzenie szeroko rozumianych 

działań interdyscyplinarnych mających na celu przywrócenie prawidłowej funkcji rodziny.  

W związku z powyższym, w realizacje programu powinny włączać się wszystkie instytucje  

z terenu gminy które w swych działaniach mają postawione za cel  wspieranie dziecka i 

rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


