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I. WPROWADZENIE 

    Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju. 

Rodzina, która przeżywa kryzys potrzebuje wsparcia. Pomoc możliwa jest dzięki współpracy służb 

zajmujących się wsparciem rodziny, dla których dobro dziecka i rodziny jest najważniejsze. Na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to 

zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych 

funkcji. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną. Obowiązek wspierania rodziny 

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej we 

współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami 

oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 

organizacjami społecznymi. Zgodnie z ustawą dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie,                        

a w razie konieczności wychowania dziecka poza rodziną, opieki i wychowania w rodzinnych formach 

pieczy zastępczej, powrotu do rodziny, do utrzymania osobistych kontaktów z rodzicami (chyba że sąd 

postanowił inaczej), stabilnego środowiska wychowawczego, kształcenia, rozwoju uzdolnień, 

zainteresowań, przekonań oraz zabawy i wypoczynku, pomocy w przygotowaniu do samodzielnego 

życia, ochroną przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka, informacji i wyrażania 

opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości, ochrony przed 

poniżającym traktowaniem i karaniem, poszanowaniem tożsamości religijnej i kulturowej. Zgodnie                 

z art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rodzinie, 

która ma trudności w prawidłowym wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wójt zapewnia 

wsparcie poprzez:  

- analizę 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 oraz dążeniu do reintegracji rodziny.      

Wspieranie rodziny jest prowadzone w dwojaki sposób, w formie pracy z rodziną oraz 

pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Należy przy tym zaznaczyć, iż wspieranie rodziny 

prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem. Praca z rodziną prowadzona jest 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 oraz 

organizowanie dla rodzin grup wsparcia. W przypadku, gdy w rodzinie występują trudności 

opiekuńczo – wychowawcze, rodzinie na wniosek pracownika socjalnego może zostać przydzielony 

asystent rodziny, który prowadzi  pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu 

wskazanym przez rodzinę. Pracę asystenta rodziny organizuje ośrodek pomocy społecznej w gminie.     
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W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia 

dziennego. Placówka prowadzona przez gminę lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację 

tego zadnia, w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 

wychowawczych, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej. Placówka wsparcia dziennego może 

zapewniać opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia 

sportowe i rozwój zainteresowań lub organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, 

korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne lub indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne 

lub psychoprofilaktyczne lub realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.                                 

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych rodzina może ponadto zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina taka przy 

współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu 

gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.                          

W przypadku, gdy nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, 

dzieci kierowane są do pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. 

Wówczas podejmuje się działania mające na celu zrealizowanie planu pracy z rodziną i dzieckiem, 

który pozwoli na krótkoterminowy pobyt dziecka poza rodziną biologiczną.   

Program jest uzupełnieniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jarocin. 

Zakłada on pomoc rodzinom, przeżywającym trudności poprzez działania zmierzające do 

wzmocnienia ról i funkcji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

Niniejszy program ma na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie wykorzystując zasoby 

gminne. 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

2.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

3.Ustawa  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

5.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

6.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

7.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

8.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

9.Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 –2023, 

10.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

11.ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
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III. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

1. Sytuacja demograficzna 

 

Gmina Jarocin jest obszarem wiejskim, położonym w województwie podkarpackim                

w powiecie niżańskim. Składa się z 10 sołectw. W roku 2019 mieszkało w gminie Jarocin 

5453 osób w tym 2768 kobiet i 2685 mężczyzn. W wieku od 0 do 18 lat mieszkało 1025 osób 

co stanowi 18,80% ogółu mieszkańców, w tym w wieku: od 0-12 lat było 695 dzieci, co 

stanowi 13% ogółu mieszkańców, oraz w wieku od 13 do 18 roku życia było 330 dzieci, co 

stanowi 6% ogółu mieszkańców. (dane z UG Jarocin na 31.12.2019r). 

 

2. Sytuacja społeczna 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej na 

terenie Gminy koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest on inicjatorem działań                          

o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na 

rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Podstawą określenia działań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata               

2020 – 2022 jest charakterystyka społeczno – demograficzna oraz analiza danych o osobach                         

i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie. 

W 2019 r. system pomocy społecznej w gminie Jarocin objął wsparciem 120 rodzin,                        

w których przebywało łącznie 402 osoby. Stanowiło to 7,4% ogółu mieszkańców gminy. 

Tabela 1. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w latach 2017 - 2019 

 

Lp 

 

Rok 

Liczba rodzin  

 korzystających  

z pomocy społecznej 

Liczba osób  w rodzinach 

korzystających 

z pomocy społecznej 

 
Liczba 

mieszkańców 

Odsetek 

mieszkańców 

korzystających z 

pomocy społecznej 

1. 2017 159 555 5471 10,14% 

2. 2018 137 459 5486 8,34% 

3. 2019 120 402 5453 7,4% 

Źródło: OPS Jarocin, Ug Jarocin, opracowanie własne 

 

Tabela 2. Najczęstsze powody przyznawania pomocy społecznej w latach 2017 -2019 

 
 

Lp 

 

Powody 

 

2017 2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w rodz. 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w rodz. 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w rodz. 

1. ubóstwo 117 398 98 305 61 178 

2. sieroctwo – – – – – – 

3. bezdomność - - - - – – 

4. potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

 

 

19 

 

107 

 

19 

 

102 

 

22 

 

125 

5. w tym: wielodzietność 

 
18 103 16 92 19 115 
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6. bezrobocie 91 293 85 278 70 225 

7. niepełnosprawność 43 128 40 102 37 89 

8. długotrwała lub ciężka 

choroba 

 

 

20 

51 21 56 19 19 

9. bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 

i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego - ogółem 

 

 

 

63 

224 43 147 

 

33 101 

9a W tym: rodziny niepełne 17 56 9 24 8 19 

9b Rodziny wielodzietne 15 86 8 43 6 30 

10. przemoc w rodzinie –  – – – – 

11. alkoholizm 6 8 8 12 6 7 

12. narkomania – – – – – – 

13. trudności w 

przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu 

karnego 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

- 

 

 

- 

14. zdarzenia losowe - - – – - - 

15. klęska żywiołowa – – – – – - 
Źródło: OPS Jarocin, opracowanie własne 

 

Na przestrzeni ostatnich lat najczęstszymi powodami przyznawania świadczeń były 

bezrobocie, ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, niepełnosprawność. Bardzo często zdarza się, że w jednej rodzinie występuje kilka 

powodów trudnej sytuacji jednocześnie. Skala oraz różnorodność przyczyn udzielania pomocy 

społecznej świadczą o tym, jak ważne jest wspieranie rodziny kompleksowymi działaniami                            

o charakterze profilaktycznym, zapobiegającym sytuacjom kryzysowym.  

Z danych statystycznych tut. Ośrodka wynika, że liczba rodzin, którym udzielono pomocy 

każdego roku maleje. Maleje również liczba osób bezrobotnych. Spadek bezrobocia na terenie 

gminy przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3. Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Jarocin zarejestrowanych w Urzędzie 

Pracy w Nisku w latach 2017 -2019 

 

 2017 2018 2019 

Ogółem 296 271 265 

W tym kobiety 156 162 153 
Źródło: PUP Nisko, opracowanie własne 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. z Gminy Jarocin 7 dzieci wychowuje się                         

w pieczy zastępczej. Konieczność umieszczenia dziecka poza rodziną wynika często z dysfunkcji lub 

patologii środowiska, w którym żyje dziecko. Kształtowanie się pieczy zastępczej na terenie 

Gminy pokazuje poniższa tabela. 
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Tabela nr 4. Wykaz dzieci z terenu Gminy Jarocin umieszczonych w pieczy zastępczej oraz 

odpłatność Gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 

 

 

Rok 

Liczba dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej 

Kwota odpłatności 

w złotych 

2017 8 35 002,96 

2018 7 34 960,98 

2019 7 41 231,77 

Źródło: OPS Jarocin, opracowanie własne 

 

Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, gminy zostały zobligowane do udzielenia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności, 

problemy opiekuńczo – wychowawcze w postaci asystenta rodziny.  

W latach 2017 – 2019 w Gminie Jarocin był zatrudniony 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. 

 Elastyczny czas pracy asystenta pozwolił być z rodziną zgodnie z jej potrzebami. Rolą asystenta 

rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego, którego zadanie polega między innymi na 

systematycznej diagnozie środowisk zagrożonych wykluczeniem i udzielanie im odpowiedniego 

wsparcia. Asystent ma nieść pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi. Kierowany jest 

do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia 

zewnętrznego.  Aktualnie zgodnie z ustawą asystent może mieć pod opieką nie więcej niż 15 rodzin             

w jednym czasie.  

Gmina przystępuje do programu ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w ramach którego otrzymuje 

dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny.  

W powyższym okresie poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 8 140,10 zł 

w tym środki własne 6 091,74 zł, środki z programu 2 0843,36 zł. 

Asystent rodziny łącznie w roku 2019 objął wsparciem 7 rodzin w tym 17 dzieci. Z jedną rodziną 

asystent rodziny zakończył współpracę z powodu braku współpracy. Z pięcioma rodzinami została 

podjęta współpraca na wniosek pracowników socjalnych, z uwagi na występujące problemy 

opiekuńczo – wychowawcze i zdrowotne, problemy z uzależnieniami. Dwie rodziny zobowiązane 

zostały prze Sąd do pracy z asystentem rodziny. 

Tabela nr 5. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny w latach 2017-2019 

Rodziny Rok 

2017 2018 2019 

Ogółem 0 0 7 

Liczba dzieci w rodzinach 0 0 17 

Źródło: OPS Jarocin, opracowanie własne 
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Najczęstsze powody przyznania pomocy rodzinom w postaci wsparcia asystenta rodziny:  

- problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, 

- niepełnosprawność osób dorosłych lub dzieci,  

- problemy szkolne dzieci,  

- brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i prawidłowego gospodarowania budżetem 

domowym,  

- bezrobocie,  

- przemoc w rodzinie,  

- problem alkoholowy w rodzinie.  

  Główne problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny to 

bezrobocie, niezaradność życiowa, niskie kompetencje wychowawcze, brak dbałości o higienę 

osobistą i własny wizerunek, nieumiejętność gospodarowania budżetem domowym, niewłaściwe 

relacje panujące w rodzinie, alkoholizm, przemoc i problemy zdrowotne.  

    Kolejną formą wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej są rodziny wspierające. W latach ubiegłych na terenie Gminy 

Jarocin nie funkcjonowały rodziny wspierające.    

W ramach wsparcia rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie Karta Dużej 

Rodziny – to rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych, skierowany do rodzin 

posiadających co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia lub 25 roku życia jeżeli kontynuuje naukę. Od 

01.01.2019r. Karta dużej rodziny przysługuje rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej 3. 

dzieci. Przyznanie karty jest bezpłatne i przysługuje każdemu członkowi rodziny, niezależnie od 

dochodu. W 2017 roku wydano 50 kart, w tym 18 dla rodziców i 32. dzieci z terenu Gminy Jarocin.  

W 2018 roku wydano 61 kart, w tym 21 dla rodziców i 40. dzieci, w 2019 wydano 148 kart, w tym 

104 dla rodziców i 44. dzieci. W ramach działań pracownicy OPS na bieżąco analizują sytuację 

rodzin, których dzieci są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej, prowadzony jest również 

stały monitoring sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem poprzez stały kontakt pracowników 

socjalnych, kuratorów, pedagogów, lekarza, pielęgniarki środowiskowej i dzielnicowego.  

 

IV. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT pozwala na ocenę, jaki typ działań jest najbardziej użyteczny w osiągnięciu 

założonych celów. 

Mocne strony 

- opracowana Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych, 

- powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

- działalność profilaktyczna i edukacyjna Gminnej 

Słabe strony 

- bierna postawa wobec problemów występujących             

w rodzinie, niechęć do nawiązywania współpracy                 

z placówkami niosącymi pomoc w tym zakresie, 

- utrudniony dostęp do poradnictwa specjalistycznego 

(psychiatra, mediator rodzinny, psycholog, itp.), 
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Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

- baza instytucji wspierających rodzinę (OPS, PCPR, 

Policja, Sąd, organizacje pozarządowe, służba 

zdrowia, oświata, kościół katolicki, świetlice szkolne), 

- dobre rozeznanie środowiska lokalnego przez 

pracowników służb pomocy społecznej, policji, 

pracowników oświaty, 

- doświadczenie, wiedza i kwalifikacje pracowników 

działających na rzecz rodziny, 

- wsparcie stypendialne dla dzieci i młodzieży, 

- dożywianie dzieci w szkołach, 

- spadek bezrobocia wśród mieszkańców gminy, -

spadek liczby osób objętych pomocą    społeczną, 

- realizacja programów osłonowych. 

 

- brak pozytywnych wzorców osobowych w rodzinach 

dysfunkcyjnych, odrzucanie autorytetu szkoły/ 

nauczyciela, 

- brak świadomości społecznej o potrzebach                           

i możliwościach w zakresie opieki rodziny zastępczej, 

- brak rodzin wspierających, 

- brak asystenta rodziny, 

- wyuczona bezradność i roszczeniowość, 

uzależnienie od pomocy instytucjonalnej (głównie 

finansowej) i brak współpracy ze strony rodzin w 

zakresie rozwiązywania problemów, 

- brak placówki wsparcia dziennego na terenie gminy, 

- brak lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na 

mieszkania socjalne, komunalnych dla rodzin 

potrzebujących, 

- brak ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych na 

terenie gminy. 

Szanse 

- zatrudnienie asystenta rodziny celem wsparcia 

rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo –wychowawczej, 

- umieszczanie dzieci poza rodziną tylko w skrajnych 

sytuacjach, 

- szybki powrót dzieci do domów rodzinnych, 

- edukacja rodziców, w szczególności poprzez 

radzenie sobie ze stresem, agresją, bezradnością, 

zarządzanie budżetem domowym, 

- wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami 

wspierającymi rodzinę, 

- realizacja rządowych programów i możliwość 

pozyskiwania funduszy unijnych, 

- rosnące wsparcie finansowe dla rodzin o charakterze 

socjalnym. 

Zagrożenia 

- niestabilność prawa dotyczącego polityki społecznej, 

niespójność, częste zmiany i trudności w interpretacji 

przepisów, 

- zanik więzi i tradycji rodzinnych-„pęd życia”, 

- wzrost kosztów utrzymania rodzin, 

- rozpad związków (rozwody, separacje, wyjazdy za 

granicę) 

-wzrost patologicznych zachowań wśród dzieci                

i młodzieży, konsumpcjonizm, narastająca przemoc, 

- uzależnienie członków rodziny od alkoholu, 

środków odurzających, Internetu, 

- stereotypowe postrzeganie instytucji pomocowych, 

- ograniczanie środków finansowych z budżetu 

państwa na zadania realizowane przez gminę. 

 

Dokonana analiza pozwoliła wyznaczyć kierunki działań na następne lata realizacji Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin.  

 

V. ADRESACI PROGRAMU 

Program skierowany jest do rodzin i dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Jarocin, 

doświadczających problemów opiekuńczo –wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dzieci                   
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w rodzinie zastępczej lub pieczy zastępczej oraz rodzin, którym zostały odebrane bądź ograniczone 

prawa rodzicielskie. 

 

VI. CEL GŁÓWNY 

Wspieranie rodzin poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych. 

 

VII. CELE SZCZEGÓŁOWE 

Doskonalenie systemu działalności edukacyjnej, profilaktycznej na rzecz rodzin zagrożonych 

problemami opiekuńczo –wychowawczymi oraz wsparcie materialne rodzin z dysfunkcjami ubóstwa                  

i bezradności. Aktywizowanie lokalnego środowiska na potrzeby dzieci i rodzin dysfunkcyjnych. 

Cele szczegółowe: 

1.Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego. 

2.Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w budowaniu             i 

utrzymaniu systemu wspierania rodziny. 

3.Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. 

Harmonogram realizacji zadań programu przedstawia poniższa tabela 

Zadanie i działania Wskaźniki realizacji 

zadania 

Realizatorzy Planowany 

termin 

realizacji 

Źródło 

finansowania 

1.Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego 

a)Udzielanie pomocy 

finansowej i rzeczowej 

rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej 

Liczba rodzin:                   

objęta pomocą społeczną,                           

korzystających z zasiłków 

rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego,            -

objęta świadczeniem 

wychowawczym 

 

OPS w Jarocinie 

Gmina Jarocin 

 

2020-2022 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

b) Świadczenie pomocy 

materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 

Liczba rodzin i dzieci 

otrzymujących świadczenie 

 

OPS w Jarocinie 

Gmina Jarocin 

 

2020-2022 

 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

c)Monitorowanie sytuacji 

zdrowotnej i edukacyjnej dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych 

Liczba rodzin i dzieci w tych 

rodzinach objętych 

monitorowaniem  

OPS w Jarocinie 

Placówki Opieki 

Zdrowotnej, 

Szkoły 

 

2020-2022 

 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

d)Motywowanie członków 

rodziny do podejmowania 

Liczba osób, które podjęły 

terapie. Liczba założonych 

OPS w Jarocinie 

Zespół 

 

 

 

środki własne, 



10 
 

działań na rzecz niwelowania 

własnych dysfunkcji np. 

podjęcie terapii leczenia 

uzależnień, terapii dla ofiar i 

sprawców przemocy domowej. 

Niebieskich Kart. Liczba 

osób, które ukończyły 

terapię. 

Interdyscyplinarny 

 Gminna Komisja 

ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

2020-2022 środki 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

e)Poradnictwo i praca socjalna 

świadczona przez pracowników 

OPS w Jarocinie  

Liczba rodzin objęta 

wsparciem 

 

OPS w Jarocinie 

 

2020-2022 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

2. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w budowaniu i utrzymaniu 

systemu wspierania rodziny 

a)Finansowanie zatrudnienia 

asystenta rodziny zgodnie                    

z ustawą o wspieraniu rodziny                  

i systemie pieczy zastępczej 

Liczba asystentów, liczba 

rodzin objęta asystenturą 

 

OPS w Jarocinie 

 

2020-2022 

 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

b)Zabezpieczenie w budżecie 

środków finansowych na 

współfinansowanie pobytu 

dziecka umieszczonego w 

pieczy zastępczej 

Liczba dzieci 

umieszczonych w rodzinie 

zastępczej, koszt 

współfinansowania 

 

OPS w Jarocinie 

Urząd Gminy 

Jarocin 

 

2020-2022 

 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

c)Zapewnienie dostępności 

poradnictwa specjalistycznego 

oraz organizowanie                            

i informowanie o miejscach 

pomocy 

Liczba i formy przekazów 

informujących                         

o miejscach pomocy 

OPS w Jarocinie 

Urząd Gminy 

Jarocin 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

2020-2022 

 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

d) organizacja specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

Liczba osób objętych suo dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

OPS w Jarocinie 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

 

2020-2022 

 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

e)Współpraca z kuratorami 

sądowymi, policją, szkołami, 

stowarzyszeniami w celu 

wypracowania wspólnych 

działań profilaktycznych 

Liczba i rodzaj działań. 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

 

OPS w Jarocinie 

 

2020-2022 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

3.Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców 

a)Szczegółowe i 

wieloaspektowe rozpoznanie 

sytuacji rodziny przeżywającej 

Liczba rodzin 

przeżywających trudności 

OPS w Jarocinie 

Placówki 

Oświatowe 

 

2020-2022 

 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 
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trudności 

b)Kierowanie osób 

uzależnionych na leczenie 

Liczba osób, które podjęły 

terapię. Liczba osób, które 

ukończyły terapię 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania ds. 

Problemów 

Alkoholowych 

OPS w Jarocinie 

 

2020-2022 

 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

c)Przydzielenie rodzinom 

asystenta rodziny 

Liczba rodzin 

współpracujących z 

asystentem 

OPS w Jarocinie 

Sąd Rodzinny i 

Nieletnich w Nisku 

 

2020-2022 

 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

d)Działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego na rzecz 

rodzin, w których występuje 

problem przemocy 

Liczba założonych 

niebieskich kart 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Jarocinie 

 

2020-2022 

 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

 

VIII. EFEKTY PROGRAMU 

 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów: 

 Polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 

 Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka, 

 Zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla 

rodziny i dziecka, 

 Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi, 

 Przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, 

 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu 

sytuacji kryzysowych, 

 Poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny, 

 Wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny               

i poprawnych relacji rodzinnych, 

 Umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej, 

poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji, 

 Rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program 

wspierania rodziny. 

 

IX. REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU 

 

Program będzie realizowany poprzez współpracę niżej wymienionych instytucji: 

  1. Urząd Gminy w Jarocinie.  

2.Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie. 
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3.Placówki Oświatowe z terenu Gminy Jarocin. 

4.Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie. 

5.Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

6.Komenda Powiatowa Policji w Nisku. 

7.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. 

8.Sąd Rejonowy w Nisku. 

9.Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Nisku. 

 

X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Zadanie trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny będą realizowane i wdrażane 

etapowo i zgodne z możliwościami finansowymi Gminy. Program finansowany będzie ze środków: 

1. Budżetu Gminy Jarocin 

2. Dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. 

3. Innych źródeł finansowania. 

 

XI. MONITORING i EWALUACJA  

Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji czy osiągnięto zakładane rezultaty oraz czy pozwoliły 

one oraz w jakim stopniu w realizacji celów Programu. Monitoring ma na celu uzyskanie informacji 

na temat realizacji planowanych w ramach programu działań w zakresie ich czasu realizacji, założeń, 

źródeł finansowania oraz osiągnięcie rezultatów programu.   

W ramach procesu monitoringu i ewaluacji uzyskana zostanie informacja czy i w jakim obszarze 

program wymaga aktualizacji lub zmian postawionych celów. Pozwoli również zebrać informację, 

które będą podstawą do planowania działań na lata następne.  

Monitoring i ewaluacja będzie prowadzona przez cały okres realizacji programu na bieżąco oraz w 

ramach rocznych sprawozdań z realizacji programu.   

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 –2022 będzie Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jarocinie. 

 

XII. ZAKOŃCZENIE     

Gminny program zakłada tworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania 

rodzin i poprawy jakości życia rodzin z Gminy Jarocin. Rodzinie należy stworzyć warunki do 

samodzielnego zmierzenia się z problemami, z którymi się boryka, tak aby mogła normalnie 

funkcjonować w społeczeństwie. Wspieranie rodzin zakłada, że przy pomocy osób z zewnątrz, rodzina 

będzie w stanie przezwyciężyć sytuację kryzysową.   

    Zadania określone w programie będą realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości                               

i z uwzględnieniem podmiotowości dziecka i rodziny przy współpracy instytucji                                     

i podejmowaniu skoordynowanych działań na rzecz rodzin z terenu Gminy Jarocin.    


