
UCHWAŁA NR IV/34/19
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kiełczygłów na lata  
2019 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2018 r., 
poz. 994, poz .1000, poz. 1349, poz. 1432, poz.2500), w związku z art.176 pkt.1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, poz.1076, 
poz.1544, poz.2245) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji na lata 2019 – 2021 Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie gminy 
Kiełczygłów stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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I. WSTĘP 

Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Kiełczygłów opracowano w oparciu 
o art.176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 
z 2018r., poz. 998) w myśl, którego gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki 
i opieki nad dzieckiem i rodziną. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 stanowi 
samodzielny program, służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo- wychowawczych.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym 
zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności dzieci. Obowiązkiem 
gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i nie potrafiących samodzielnie 
rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę należy skupić nie tylko 
na problemach dziecka, ale także na problemach jego rodziny, bo to 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 jednego lub obojga rodziców, karalność 
sądową, przejawy psychopatii, 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 rodziny 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 
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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.

Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą najbardziej 
optymalną i 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.

Zatrudnienie asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych jest pożądanym i dobrym rozwiązaniem. Rola asystenta polega na 
całościowym wspieraniu rodziny  wychowującej dzieci  zagrożone wykluczeniem społecznym, działania 
asystenta rodziny  wspomagają rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny..

Program będzie miał zatem charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny jak i interwencyjny, 
w zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji.

II. UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU

Zgodnie z artykułem 176 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2018 roku poz.998 
z późn.zm.) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy 
m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny.

W świetle zadań ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny 
i być udzielana  przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne 
jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych 
instytucji.

Konsekwencją powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego programu wspierania rodziny 
w gminie  Kiełczygłów na lata 2019 – 2021. Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny jest utworzenie spójnego systemu wsparcia  rodzin i dzieci przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mających na celu przywrócenie im zdolności do 
wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Podstawa  prawna: 

a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 998, z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm. ),

c) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz.1390 
z późn. zm.),

d) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( 
Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),

e) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1783 z późn. zm. ).

f) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.).

g) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kiełczygłów na lata 2016-2023.

III. DIAGNOZA DEMOGRAFICZNA W  GMINIE KIEŁCZYGŁÓW

Gmina Kiełczygłów położona jest w południowej części województwa łódzkiego i jest jedną z 8 gmin 
powiatu pajęczańskiego. W skład gminy wchodzi 14 sołectw – 31 miejscowości.

Gminę Kiełczygłów na koniec roku 2018 zamieszkiwało 4114 osób w tym:

mężczyzn- 2,056, kobiet - 2058. Porównując dane z kilku lat mieszkańców gminy ciągle ubywa – od 
2016 roku do 2018 ubyło 55 osób. Pomimo wprowadzenia programu 500 plus odnotowujemy spadek 
urodzeń, jedynie w roku 2017 znacząco wzrosła liczba urodzin na terenie gminy, urodziło się 54 dzieci, 
zmarło natomiast 59 osób, w latach 2016, 2018 liczba nowo narodzonych dzieci pozostaje na poziomie lat 
poprzednich i jest dużo niższa od liczby zgonów. Młodzi, dobrze wykształceni mieszkańcy gminy  
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szukają pracy  zgodnej z kwalifikacjami poza gminą, tam też najczęściej zamieszkują. Średni wiek 
mieszkańca naszej gminy to 43,1.

Tabela nr 1

Rok 2016 2017 2018
Liczba mieszkańców gminy Kiełczygłów 4169 4155 4114
Liczba urodzeń 36 54 36
Zgony 56 59 52

Źródło: USC Kiełczygłów

IV. DIAGNOZA SPOŁECZNA

Do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny niezbędna jest analiza danych 
o osobach i rodzinach z terenu gminy objętych wsparciem GOPS w Kiełczygłowie.

W 2018 roku wsparciem GOPS w Kiełczygłowie objęto 217 rodzin, które składały się z 523 osób.

Coraz większe zróżnicowanie w dochodach naszego społeczeństwa prowadzi i będzie nadal 
prowadziło do powstawania szerokiego marginesu rodzin słabych socjalnie.

W gminie obserwuje się, podobnie jak w całym kraju takie problemy jak: bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała choroba, wykluczenie społeczne, alkoholizm, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych.

Od kilku lat coraz wyraźniej dostrzegamy kryzys w rozwoju moralnym i kulturowym  nie tylko dzieci 
i młodzieży, ale także wielu rodziców. Związane jest to często z innymi problemami występującymi 
w rodzinie tj. utrata pracy, brak środków na bieżące utrzymanie.

Gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich 
lub władza ta została ograniczona, sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej 
i umieszczeniu poza rodziną biologiczną. Aktualnie z terenu gminy Kiełczygłów w rodzinach 
zastępczych przebywa 5 dzieci. Ośrodek pomocy prowadzi pracę socjalną z rodzinami tych dzieci pod 
kątem ich powrotu do rodzin biologicznych.

Z analizy sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacji uzyskanych od 
pracowników socjalnych wynika, że są  rodziny, które wymagają wsparcia w znacznie szerszym 
wymiarze aniżeli pomoc oferowana w ramach pracy socjalnej. W Ośrodku zatrudniony jest asystent 
rodziny współpracujący z rodzinami, w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych. Problemy opiekuńczo-wychowawcze dotyczą dzieci w coraz młodszym wieku, rodzice 
często są bezradni, nie potrafią sami poradzić sobie z wychowaniem dziecka. Zdarza się, że wsparcie 
asystenta rodziny jest niewystarczające i wtedy konieczne jest zgłoszenie problemu do Sądu Rodzinnego, 
który przydziela rodzinie kuratora sądowego.

Na podstawie danych opracowanych na podstawie sprawozdań oraz informacji uzyskanych od 
pracowników socjalnych GOPS wynika, że w latach 2012 – 2014 liczba rodzin, którym udzielono wsparcia 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przedstawia się podobnie.  Wzrosła natomiast liczba 
rodzin, którym przydzielono asystenta. Są to rodziny, które wymagają wsparcia w znacznie szerszym 
wymiarze aniżeli pomoc oferowana w ramach pracy socjalnej (tabela nr 2).

Tabela nr 2. Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych

Rok Liczba rodzin objętych pomocą Liczba rodzin, którym 
przydzielono asystenta

2016 15 0
2017 16 7
2018 16 8

Źródło: dane własne GOPS Kiełczygłów

Dane dotyczące liczby dzieci z gminy Kiełczygłów umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej z podziałem na typy rodzin i placówek, uzyskano z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pajęcznie. Z analizy poniższej tabeli wynika, że  w 2016 roku przebywało w pieczy zastępczej 3 dzieci, 
w tym  1 w rodzinnej pieczy zastępczej spokrewnionej, jedno w rodzinie zastępczej nie spokrewnionej, 
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w 2017  w rodzinnej pieczy zastępczej nadal przebywało 3 dzieci,  Natomiast w 2018 roku dwoje dzieci 
trafiło do  Domu dziecka, które obecnie przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej.

Tabela nr 3.Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2016 - 2018 

Rok Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej 
pieczy zastępczej

Liczba dzieci umieszczona w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej

2016 3 0
2017 3 0
2018 5 0

Na podstawie art.,191 ustawy o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz w pieczy zastępczej ponosi 
wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -   w pierwszym roku pobytu,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  -  w drugim roku pobytu,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  -  w trzecim roku pobytu i następnych   latach.

Koszt utrzymania dzieci w pieczy zastępczej wynosił w roku 2018 – 14.957,54, w roku 2017 – 9.960,00 
a w roku 2016 - 9.960,00,-

Tabela nr 4. Rodziny objęte pomocą GOPS w Kiełczygłowie w latach 2016 -2018 z podziałem na liczbę 
dzieci w rodzinie

Rodziny Rodziny z dziećmi

Rok Ogółem
Ogółem 
liczba 
osób

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci
6 dzieci 
   
i więcej

2017 270 641 28 36 22 3 2 0

 2018 217 523 25 24 12 3 1 1

Źródło: dane własne GOPS

Najczęstszym powodem do korzystania przez rodziny ze świadczeń pomocy społecznej są niskie 
dochody, bezrobocie a także bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego. Z uwagi na wiejski charakter gminy oraz ubogą infrastrukturę osoby w wieku 
produkcyjnym nie mają szans na zdobycie zatrudnienia na naszym terenie, większość pracowników 
dojeżdża do pracy poza teren gminy. Ogromnym problemem jest także dostęp do wszelkiego rodzaju 
poradni i placówek specjalistycznych oraz placówek oświatowych i kulturalnych. Sytuacja taka nie ułatwia 
rozwiązywania problemów naszych rodzin.

Edukacja szkolna w gminie Kiełczygłów realizowana jest w 2  szkołach podstawowych .

Tabela nr 5. Uczniowie szkół podstawowych  w gminie Kiełczygłów

Szkoła liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła podstawowa w Kiełczygłowie 229
Szkoła Podstawowa w Chorzewie 77
łącznie: 306

źródło: Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie, Szkoła Podstawowa w Chorzewie

Część dzieci z rodzin będących pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych jest pomocą 
w formie dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W roku 
2018 programem objęto 133 osoby , w tym 75 dzieci w wieku do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 
Koszty programu w roku 2018 wyniosły  39.833.
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Pracownicy socjalni i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie 
w ramach wykonywania swoich obowiązków podejmują działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, 
borykających się z różnorodnymi problemami. Niejednokrotnie są to rodziny, które oprócz ubóstwa 
dotknięte są wieloma dysfunkcjami. Praca z takimi rodzinami wymaga od kadry pomocy społecznej 
wysokiego profesjonalizmu i zaangażowania w podejmowanych działaniach.

Tabela nr 6. Najczęstsze przyczyny nasilenia trudnych sytuacji życiowych, które stanowią 
przyczynę ubiegania się o wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie.

Rok 2017 Rok 2018Powody przyznania 
pomocy

Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach

Ubóstwo 76 219 61 176

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub 
wielodzietności

9 47 12 60

Sieroctwo 0 0 0 0

Bezrobocie 38 114 38 129

Bezdomność 0 0 0 0

Niepełnosprawność 43 107 38 92

Zdarzenie losowe lub 
sytuacja kryzysowa 1 3 0 0

Alkoholizm 7 15 3 8

Narkomania 0 0 0 0

Długotrwała lub ciężka 
choroba 37 97 29 84

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – 
wychowawczych

16 71 16 73

Trudności w 
przystosowaniu do życia 
po opuszczeniu zakładu 
karnego

2 4 0 0

Źródło: dane własne GOPS

Budżety domowe rodzin dość poważnie zasilają świadczenia wychowawcze 500+ wypłacane na każde 
drugie i kolejne dziecko lub również na pierwsze dziecko w przypadku spełnienia kryterium dochodowego.

Zgodnie z zapisami ustawowymi wysokość tych świadczeń nie jest uwzględniana w dochodzie rodziny 
ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej. W roku 2018 z pomocy 500+ skorzystało 292 rodzin. 
Wysokość wypłaconego wsparcia to kwota  2.635.492,-

Około 278 rodzin uprawnionych jest do pobierania świadczeń rodzinnych. Przybywa wypłacanych 
świadczeń związanych z niepełnosprawnością.

Istotne finansowe wsparcie dla matek nigdzie nie ubezpieczonych stanowi świadczenie rodzicielskie 
przyznawane niezależnie od dochodu do czasu ukończenia przez dziecko 1r. życia w kw. 1000 zł 
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miesięcznie oraz zastosowanie mechanizmu „złotówka za złotówkę” dla rodzin, których dochód przekroczył 
ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych.

Na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich kilku lat wypłacane są świadczenia z Funduszu 
Alimentacyjnego na podst. przepisów „Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”.

Kolejny program kierowany do rodzin, to Karta Dużej Rodziny  - polegający na przyznaniu 
korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Ulgi 
i zniżki oferują instytucje państwowe podległe ministerstwom oraz podmioty prywatne na podst. pisemnej 
umowy z Ministerstwem Pracy. 

V. ANALIZA  SWOT

REALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

MOCNE   STRONY         SŁABE  STRONY
Wyszkolona kadra pracownicza.
Dobra współpraca z instytucjami działającymi na rzecz 
rodziny.
Realizacja programów osłonowych i profilaktycznych.
Zabezpieczenie w budżecie gminy środków na realizację 
zadań z zakresu wspierania rodziny.
Otwartość na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Działanie lokalnych jednostek organizacyjnych,
instytucji i organizacji na rzecz lokalnego wsparcia.

Brak Punktu Konsultacyjnego i fachowej pomocy 
psychologa.
Brak wolontariatu.
Niewystarczające środki finansowe na szerszą 
skalę działań na rzecz rodziny.

SZANSE ZAGROŻENIA
Możliwość pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych.
Rosnąca świadomość społeczna.
Utworzenie stanowiska – asystent rodziny.

Złożoność problemów rodzin.
Niespójne przepisy prawa.
Degradacja relacji rodzinnych.

VI. ODBIORCY  PROGRAMU

Odbiorcami programu są:

1. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych,

a) rodziny niezaradne życiowo

b) rodziny dotknięte bezrobociem i biedą

c) rodziny dotknięte przemocą

2. Dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia i nie sprawuje należytej opieki,

3. Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.

VII. CELE  PROGRAMU - HARMONOGRAM

Cel główny: Cel  główny i cele szczegółowe Programu

Cel główny : Wspieranie rodzin mających problemy z wypełnieniem swoich funkcji opiekuńczo-
wychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin.

Cele szczegółowe 

1. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie 
już istniejących.

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi.

3. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.

Nazwa 
zadania  Czas realizacji Podmiot realizujący Wskaźnik 

realizacji
Źródło 
finansowania
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Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 
rozwiązywanie już istniejących.

Monitoring sytuacji 
rodzin zagrożonych 
dysfunkcjami/rodzi
n dysfunkcyjnych 
oraz analiza 
zjawisk rodzących 
potrzebę ubiegania 
się o pomoc.

2019 - 2021 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie

Przyczyny 
udzielania pomocy.
Liczba 
przeprowadzonych 
wywiadów 
środowiskowych.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Współpraca 
z kuratorami 
sądowymi, policją, 
szkołami, 
stowarzyszeniami 
w celu 
wypracowania 
wspólnych działań 
profilaktycznych.

2019- 2021
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
Urząd Gminy w Kiełczygłowie

Liczba i rodzaj 
działań.
Liczba osób 
objętych wsparciem.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Wspieranie 
i propagowanie idei 
wolontariatu oraz 
innych form 
aktywności 
społecznej 
sprzyjających 
rozwijaniu postaw 
charytatywnych 
w stosunku do osób 
wymagających 
pomocy i wsparcia

2019- 2021

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

Placówki oświatowe

Liczba i rodzaj 
działań

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Praca socjalna 
polegająca na 
wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu przez 
rodzinę zdolności 
do pełnienia 
prawidłowych 
funkcji 
w społeczeństwie.

2019 – 2021 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie

Liczba rodzin 
objętych
wsparciem w 
postaci
pracy socjalnej.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Motywowanie 
członków rodziny 
do podejmowania 
działań na rzecz 
niwelowania 
własnych 
dysfunkcji np. 
podjęcie terapii 
leczenia 
uzależnień, terapii 
dla ofiar 
i sprawców 
przemocy 
domowej.

2019 - 2022

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Liczba osób, które
podjęły terapię.

Liczba założonych
Niebieskich Kart.

Liczba osób, które
ukończyły terapię.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne
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Dążenie do 
reintegracji rodzin 
poprzez 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.

2019 – 2021

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy  w 
Rodzinie
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
Placówki oświatowe
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pajęcznie

Liczba rodzin 
objętych
wsparciem asystenta
rodziny, których 
dzieci zostały 
umieszczone
w pieczy zastępczej.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

W zależności od 
zdiagnozowanych 
potrzeb –
zapewnienie opieki 
rodzinom 
przeżywającym 
trudności 
w wypełnianiu 
funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych 
przez wsparcie 
asystenta rodziny.

2019 – 2021 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie

Liczba asystentów 
pracujących na 
rzecz mieszkańców 
gminy.
Liczba rodzin, 
którym 
przydzielono 
asystenta.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

zapewnienie 
dostępności 
poradnictwa 
specjalistycznego 
oraz organizowanie 
i informowanie 
o miejscach 
pomocy

2019 – 2021

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

PCPR  Pajęczno

Liczba i formy 
przekazów 
informujących
o miejscach pomocy

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Organizowanie 
czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży 
poprzez 
prowadzenie 
działalności 
edukacyjno-
kulturalnej 
i sportowo-
rekreacyjnej

2019-2021

Szkoły

GOK Kiełczygłów

Gminna
Biblioteka Publiczna

Ilość dzieci 
i młodzieży 
biorących udział 
w z 
zorganizowanych 
zajęciach

Środki własne
Środki 
zewnętrzne

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych  rodzin z dziećmi.
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Zapewnienie 
pomocy finansowej  
i rzeczowej  
rodzinom 
z dziećmi.

2019 – 2021
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
Urząd Gminy w Kiełczygłowie

Liczba i formy 
udzielonej pomocy.
Liczba rodzin i 
dzieci w tych 
rodzinach objętych 
pomocą.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Objęcie 
dożywianiem 
wszystkich 
potrzebujących 
dzieci.

2019 – 2021

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

Liczba dzieci 
korzystających 
z posiłków.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Monitorowanie 
sytuacji zdrowotnej 
i edukacyjnej dzieci 
z rodzin 
dysfunkcyjnych.

2019 - 2021

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie
Placówki opieki 
zdrowotnej,Szkoły
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Pajęcznie

Liczba rodzin i 
dzieci w tych 
rodzinach objętych 
monitorowaniem.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Zabezpieczenie 
środków na pobyt 
dziecka w rodzinie 
zastępczej, 
rodzinnym domu 
dziecka, placówce 
opiekuńczo - 
wychowawczej, 
regionalnej 
placówce 
opiekuńczo 
terapeutycznej lub 
interwencyjnym 
ośrodku 
preadopcyjnym.

2019 – 2021
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie
Urząd Gminy w Kiełczygłowie

Liczba dzieci 
umieszczonych w 
poszczególnych 
ośrodkach.
Wysokość środków 
przeznaczonych na 
pokrycie pobytu 
dzieci w 
placówkach.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.

Szczegółowe 
i wieloaspektowe 
rozpoznanie 
sytuacji rodziny 
przeżywającej 
trudności.

2019 - 2021 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie

Liczba rodzin 
przeżywających 
trudności.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Kierowanie osób 
uzależnionych na 
leczenie.

2019 - 2021

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
Policja

Liczba osób, które
podjęły terapię.
Liczba osób, które
ukończyły terapię.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne
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Włączenie Zespołu 
Interdyscyplinarneg
o ds. 
Rozwiązywania 
Przemocy                
    w Rodzinie 
w rozwiązanie 
problemu 
przemocy 
w rodzinie.

2019 – 2021

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy  w Rodzinie
Policja

Liczba założonych
Niebieskich Kart.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Udzielanie 
rodzinom pomocy 
finansowej 
i rzeczowej .

2019 - 2021
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie
Urząd Gminy w Stromcu

Liczba rodzin 
objętych pomocą.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Przydzielenie 
rodzinom asystenta 
rodziny.

2019 - 2021
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie
Sąd Rodzinny i Nieletnich

Liczba rodzin 
współpracujących 
z asystentem 
rodziny.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Udział 
pracowników 
socjalnych 
i asystenta rodziny 
w szkoleniach 
dotyczących pracy 
z rodziną.

2019 – 2021 Pracownicy socjalni
Asystent rodziny

Liczba szkoleń i 
konferencji.

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne

Objęcie rodzin 
dysfunkcyjnych 
profesjonalną 
pomocą

2019 – 2021

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
Placówki opieki  zdrowotnej
GKRPA w Kiełczygłowie

Liczba 
podejmowanych 
interwencji 
kryzysowych.
Ilość godzin 
dokonanego 
nieodpłatnego 
poradnictwa 
specjalistycznego.
Ilość rodzin 
korzystających 
z profesjonalnej 
pomocy

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 umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej,

·zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu sytuacji 
kryzysowych,
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·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 
wpierania rodziny.

Do realizacji założonych celów będą prowadziły działania, których wybór zostanie poprzedzony 
szczegółową analizą sytuacji danej rodziny. Podstawowym narzędziem służącym do diagnozy jest 
wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Pełna i efektywna realizacja celów 
założonych w programie będzie możliwa dzięki kompleksowemu spojrzeniu na rodzinę przeżywającą 
trudności oraz podjęciu systemowych rozwiązań przy współpracy wszystkich osób, instytucji 
i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Priorytetem naszych działań jest uznanie podmiotowości 
dziecka oraz jego prawa do wychowania w rodzinie lub jak najszybszego powrotu do rodziny.

IX.   CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja gminnego programu wspierania rodziny została zaplanowana na lata 2019 – 2021. Jest on 
dokumentem otwartym, może podlegać okresowej weryfikacji, modyfikacji i uzupełnieniu.

X.   MONITORING I EWALUACJA  PROGRAMU

Ewaluacja programu będzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych. Zostaną one 
pozyskane poprzez bezpośrednią rozmowę, obserwację lub telefoniczny kontakt z członkami rodzin, 
asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym, opiekunami pieczy zastępczej, środowiskiem sąsiedzkim, 
pracownikami instytucjonalnych form pomocy rodzinie.

Uzyskane dane pozwolą na ocenę wartości programu oraz pomogą w dalszym planowaniu, realizacji 
i rozwoju jego działań. Ewaluacja będzie miała charakter usprawniający i wskazujący kierunki 
ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności i skuteczności 
przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację.

Osobą odpowiedzialną za monitoring i ewaluację jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie we współpracy z asystentem rodziny i pracownikami socjalnymi.

XI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

Źródła finansowania zadań określone są w uchwale budżetowej na rok 2019 :

Dział 855

Rozdział 85508 - rodziny wspierające, rodziny zastępcze

Rozdział 85504 – asystent rodziny § 4010, 4110

Kwoty ujęte w uchwale budżetowej na rok 2019 mogą być niewystarczające na sfinansowanie działań 
programowych. Wydatki poniesione na realizację zadań w 2019 roku będą podstawą do określenia 
rzeczywistych kosztów i zaplanowania budżetu na lata 2019 – 2021.

XII. TRYB SPRAWOZDAWCZOŚCI

1. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.

2. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich 
wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 
w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

XIII. KOORDYNATOR  PROGRAMU

Koordynatorem Programu w Gminie Kiełczygłów jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie.
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