
UCHWAŁA NR XV/153/19
RADY MIEJSKIEJ W SKALE

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  dla Miasta i Gminy Skała na lata 2020-
2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2019  
r. poz. 506 z późn. zm.), art. 176 pkt 1) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia   9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r.   poz. 1111 z póź. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się  Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Skała na lata 2020 – 2022  
w brzmieniu określonym, jako załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 3. Uchwała wchodzi  w życie  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

Krzysztof Sobczyk
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I. WSTĘP 

"Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest 

drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną  

i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której 

nie może on się odłączyć: Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można 

więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza się fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na 

świat oraz w wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak 

nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży nad całym życiem..." 

( Jan Paweł II, "List do Rodzin", n. 23) 

Rodzina jest grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. 

W socjologii przyjęły się definicje traktujące rodzinę jako instytucję wypełniającą przede 

wszystkim dwie funkcje: prokreacji i socjalizacji. W pedagogice społecznej przyjmuje się, że 

„rodzina pozostaje dla ogromnej większości dzieci i dorosłych podstawowym zespołem 

wspólnoty życia, jest to wspólnota głównie emocjonalna, w której podczas wszystkich lat życia 

nastąpiło wzajemne wyrównanie poglądów i ocen. Ludzie kontaktują się ze sobą całą 

osobowością, odprężają się. Dla wielu dom staje się podporą emocjonalną, ostoją 

bezpieczeństwa”1. Rodzina odgrywała i nadal odgrywa doniosłą rolę w procesie socjalizacyjno 

– wychowawczym stwarzając optymalne warunki życiowego funkcjonowania ludzi również i 

w pozarodzinnych, ważnych dla życia społecznego rolach. Zaspokaja także istotne potrzeby 

jednostki ludzkiej. Prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa i prawidłowe funkcjonowanie 

rodzin żyjących w tym społeczeństwie są ze sobą integralnie związane. Rodzina w swym 

założeniu powinna pełnić wiele funkcji, wszystkie są ważne i niezbędne. Jednakże dla 

prawidłowego rozwoju dziecka pierwsze i najbardziej podstawowe są funkcje opiekuńczo-

wychowawcze i funkcje socjalizacyjne. Ścisłe rozdzielenie wpływów socjalizujących i 

wychowujących jest bardzo trudne. W rodzinie, która funkcjonuje prawidłowo, powinny się 

one ściśle ze sobą wiązać, tworząc konsekwentny system oddziaływania na młode pokolenie, 

zgodny z odpowiadającym potrzebom całego społeczeństwa wartościom ideowym, 

kulturalnymi moralnym.2 Jednak dokonujące się zmiany w życiu społecznym i gospodarczym 

niosą za sobą wiele skutków pozytywnych ale także pogłębiają też wiele zjawisk negatywnych 

                                                 
1 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1980, s. 22. 
2 H. Izdebska – Rodzina i jej funkcja wychowawcza, w: Encyklopedia Pedagogiczna pod red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 

1997, s. 699 
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tj.: uzależnienia, bezrobocie, przemoc, przestępczość, bezdomność, brak czasu poświęcanego 

dzieciom, które przyczyniają się do rozpadu rodziny. Dlatego też niewielkie problemy mogą 

powodować destabilizację w rodzinie. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz 

rodziny problemowej należy doceniać i wspierać w procesach przezwyciężenia trudności 

ograniczających funkcje życiowe w zakresie zaspakajania potrzeb podstawowych. Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 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 przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale we 

współpracy z przedstawicielami samorządu gminnego oraz jednostek i instytucji statutowo 

zajmujących się pracą na rzecz rodziny i dziecka. Podstawowym założeniem Gminnego 

Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do 

wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną, zapewnienie pomocy w opiece i 

wychowaniu, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej. W niniejszym programie zawarte 

zostały zadania do realizacji dla wszystkich gminnych jednostek i instytucji działających na 

rzecz rodzin. Jego celem jest podejmowanie działań koncentrujących się głównie na dziecku i 

rodzinie, również w przypadku, gdy dziecko z różnych przyczyn przebywa poza rodziną 

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

się koncentrować na wspieraniu członków rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu 

możliwie pełnej aktywności społecznej, a także wzmocnienie do prawidłowego i 

samodzielnego funkcjonowania w rodzinie. 

 

 

II. PODSTAWA PRAWNA  

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.  

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

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

4. Ustawa z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

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

alkoholizmowi. 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

7. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
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III. DIAGNOZA SYTUACJI RODZINY  

 

1. Charakterystyka społeczno-demograficzna Miasta i Gminy Skała 

 

Gmina Skała leży w południowej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej w powiecie 

krakowskim – województwo małopolskie. Zajmuje powierzchnię 74,8 km2 co stanowi 6,1 % 

powierzchni powiatu. Graniczy z Gminami tj.: Gołcza, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, 

Sułoszowa, Trzyciąż, Wielka Wieś, Zielonki. Gmina Skała składa się z miasta Skała oraz 17 

sołectw: Sobiesęki, Minoga, Barbarka, Gołyszyn, Poręba Laskowska, Zamłynie, Nowa Wieś, 

Przybysławice, Stoki, Rzeplin, Cianowice, Szczodrkowice, Smardzowice, Ojców, Maszyce, 

Niebyła, Świńczów. Na terenie Miasta i Gminy Skała zamieszkuje 10360 mieszkańców w tym 

5164 kobiet oraz 5196 mężczyzn (dane z roku 2018). Z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Skale w roku 2018 korzystało ogółem 258 rodzin liczba osób w rodzinie 

wynosiła 798. 

 

Poniżej na mapie przedstawiono jednostki terytorialne gminy Skała. 

 

 

 
 

Tabela nr 1 Ludność gminy Skała w latach 2017-2019 
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Dane 2017 r. 2018 r.  2019 r. 

ludność ogółem 10362 10360 10399 

KOBIETY 

Ogółem 5152 5164 5178 

Wiek 0-17 982 981 985 

Wiek 18-59 2923 2910 2897 

Wiek 60lat i więcej 1247 1273 1296 

MĘŻCZYŹNI 

Ogółem 5210 5196 5221 

Wiek 0-17 1140 1134 744 

Wiek 18-64 3405 3366 3338 

Wiek 65 lat i więcej 665 696 1139 

 

Źródło: Dane Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Skała. 

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci uczęszczających do Placówek Oświatowych na 

terenie  Miasta i Gminy Skała w latach 2017-2019. 

 

Tabela nr  2  Placówki edukacyjne Miasta i Gminy Skała – liczba uczniów uczęszczających 

Rodzaj placówki Oświatowej Liczba uczniów 

w  roku 

szkolnym 

2017/2018 

Liczba uczniów 

w roku 

szkolnym 

2018/2019 

Liczba 

uczniów w   

roku szkolnym 

2019/2020 

Szkoła Podstawowa Minoga 149 190 202 

Szkoła Podstawowa Cianowice 214 233 225 

Szkoła Podstawowa Smardzowice 87 94 95 

Szkoła Podstawowa  nr 1 Skała 357 314 279 

Szkoła Podstawowa  nr 2 Skała 255 263 219 

Przedszkole Samorządowe Skała 145 144 142 

Zespół Szkół  Skała 256 285 380 

Szkoła Podstawowa Szczodrkowice 94 94 96 

RAZEM  1463 1523 1542 

Źródło: Dane pozyskane z Placówek Oświatowych z terenu Miasta i Gminy Skała. 

 

Placówki oświatowe w ramach swojej działalności w zakresie poprawy sytuacji dzieci 

i młodzieży realizują szereg działań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, 
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uzupełniających brakującą wiedzę a także prowadzą działania rozwijające zdolności 

i zainteresowania uczniów. Realizowane są różne projekty, warsztaty, festyny, wycieczki; 

prowadzone akcje: ekologiczne, charytatywne, promujące zdrowie. Uczniowie placówek 

oświatowych korzystają z pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc ta wspomaga 

wszechstronny rozwój dziecka i młodzieży w zakresie nabywania  

i rozwiązywania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz 

innych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. Poniższa tabela przedstawia liczbę 

uczniów objętych pomocą psychologiczną i pedagogiczną  na terenie  Miasta i Gminy Skała  

w latach 2017-2019. 

 

 
Tabela nr 3 Liczba uczniów objętych pomocą psychologiczną i pedagogiczną na terenie Miasta i Gminy 

Skała 

Nazwa szkoły Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Przedszkole Skała 3 3 2 

Szkoła Podstawowa Smardzowice 4 8 9 

Szkoła Podstawowa Minoga 15 22 24 

Szkoła Podstawowa nr 2 Skała 132 216 114 

Szkoła Podstawowa nr 1 Skała 134 97 89 

Szkoła Podstawowa Szczodrkowice 13 13 14 

Zespół Szkół w Skale 130 122 173 

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna 223 267 179 

Źródło: Dane pozyskane z Placówek Oświatowych z terenu Miasta i Gminy Skała. 

 

IV. SYTUACJA RODZIN NA TERENIE MIASTA I GMINY SKAŁA 

Na terenie Miasta i Gminy Skała zamieszkuje 10360 mieszkańców w tym 5164 kobiet oraz 

5196 mężczyzn (dane z roku 2018). Z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skale w roku 2018 korzystało ogółem 258 rodzin, liczba osób w rodzinie wynosiła 798. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

a osoby i rodziny korzystające z pomocy są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu 

ich trudnej sytuacji życiowej. 

Analiza rodzin objętych pomocą Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, 

powód przyznania pomocy:  

 Ubóstwo: 186 rodzin/388 osób 
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 Długotrwała choroba: 102 rodziny/224 osoby 

 Bezrobocie:98 rodzin/224 osoby 

 Niepełnosprawność: 50 rodzin/65 osób 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych: 40 rodzin /121 osób 

 Sytuacja kryzysowa: 28 rodzin/57 osób 

 Potrzeby ochrony macierzyństwa: 21 rodzin/96 osób 

 Alkoholizm: 15 rodzin/31 osób 

 Zdarzenie losowe: 3 rodziny/8 osób 

 Bezdomność: 2 rodziny/2 osoby 

 Przemoc: 2 rodziny/7 osób 

 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego: 2 rodziny/3 

osoby  

Jak wskazują powyższe dane głównym powodem korzystania z pomocy społecznej jest 

ubóstwo i długotrwała lub ciężka choroba. Analizując sytuację rodzin Ośrodek odnotowuje 

spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Na powyższą sytuację ma wpływ 

wprowadzenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w  kwietniu 2016 r. co 

spowodowało zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Problemami 

jakie najczęściej dotykają współczesną rodzinę to m.in. bezrobocie, alkoholizm, długotrwała 

choroba i bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz przemoc domową. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę wsparcia rodzin naturalnych na 

początkowym etapie występowania którejkolwiek dysfunkcji. Pozwala to zapobiec głębokiemu 

kryzysowi w rodzinie, który może skończyć się odebraniem dzieci z rodzin biologicznych. Przy 

zapewnieniu wsparcia asystenta rodziny a także pracowników socjalnych oraz pomocy  innych 

instytucji w  znacznym stopniu rosną szanse na pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej. 

 

1. INNE FORMY WSPARCIA  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skale realizuje szereg działań, mających na 

celu pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Oprócz wyżej 

wspomnianych działań wspierających Ośrodek przyznaje i wypłaca świadczenia o charakterze 

pieniężnym, wynikające z różnych przepisów prawa, w tym: świadczeniach rodzinnych, 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

świadczenie „Dobry start”, stypendium szkolne. 
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2. KARTA DUŻEJ RODZINY 

Kolejną formą pomocy rodzinie jest Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny jest systemem 

zniżek dla rodzin wielodzietnych. Powyższa forma jest działaniem ogólnopolskim, które jest 

realizowane od czerwca 2016 roku przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, 

niezależnie od dochodu rodziny. Zasady przyznawania Kart Dużej Rodziny określa ustawa  

z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.   

Liczba wydanych 

Kart Dużej Rodziny 

2017 2018 2019 stan na 

15.11.2019 

169 132 233 

   

 Źródło: Dane własne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale. 

Z powyższych danych wynika, że liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2018 roku miała 

tendencję spadkową, natomiast w roku 2019 liczba Kart Dużej Rodziny nieznacznie wzrosła. 

3. ASYSTENT RODZINY  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zatrudnia 1 asystenta rodziny  

w systemie zadaniowego czasu pracy.  Jego rolą jest wspieranie rodzin wychowujących dzieci 

zagrożonych wykluczeniem, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, 

podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły jak również pomoc w 

wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Art.14 niniejszej ustawy mówi że asystent ma za zadanie wspierać rodziny, aby w 

przyszłości samodzielnie mogły pokonywać trudności życiowe zwłaszcza dotyczące opieki i 

wychowania dzieci. Na terenie Miasta i Gminy Skała nie funkcjonują rodziny wspierające 

pomimo ogłoszeń na stronie internetowej o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia ww. 

funkcji. 

Poniższa tabela obrazuje liczbę rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, jak i również 

liczbę rodzin z którymi asystent zakończył współpracę w latach 2017-2019. 

 

 

 

Tabela nr 4 Ilość rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2017-2019 
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ASYSTENT RODZINY 2017 2018 2019 

Liczba rodzin współpracujących z asystentem 15 13 15 

 POWODY ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY  

Ze względu na zmianę zamieszkania 0 0 0 

Ze względu na brak współpracy 0 1 4 

Ze względów na osiągnięcie zamierzonych  celów 5 0 0 

Źródło: Dane własne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu 

poprawę funkcjonowania rodziny. W tym celu asystent rodziny wspólnie z członkami rodziny 

opracowuje plan pracy, który jest następnie realizowany. Są to rodziny które borykają się z 

wieloma problemami, a ich trudna sytuacja jest wynikiem kilkuletnich  zaniedbań. W 2017 roku 

w przypadku 5 rodzin ustała forma wsparcia w postaci asystenta rodziny ze względu na 

osiągnięte cele, działania asystenta doprowadziły do wypracowania i utrwalenia zachowań 

mających wpływ na poprawę funkcjonowania rodziny jak również wzmocnienia więzi 

rodzinnych. Wspólnie podjęte działania przyczyniły się do tego, że rodziny zdobyły 

umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo –

wychowawczych.  W 2018 roku asystent zakończył współpracę z 1 rodziną ze względu na brak 

współpracy z asystentem rodziny. W 2019 roku w przypadku 4 rodzin  zakończenie współpracy 

było spowodowane zmianą miejsca zamieszkania. Podsumowując należy wskazać że praca z 

rodzinami dysfunkcjonalnymi jest procesem długotrwałym i złożonym. Efekt pracy zależy od 

aktywności rodzin ich zaangażowania i potrzeby zmiany sposobu życia. 

4. PIECZA ZASTĘPCZA 

Zgodnie z art. 176 pkt 5 i art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale  w latach 

2017-2019 współfinansował pobyt dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych. 

Tabela nr 5 Liczba dzieci i koszt  umieszczenia ich w pieczy zastępczej w latach 2017-2019 

Liczba dzieci 2017 2018 2019 stan na dzień 

15.11.2019 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej 

1 4 6 
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Liczba dzieci umieszczonych w placówkach 2 3 1 

Koszty ponoszone przez Gminę 37745,88 zł 37266,47 zł 24645,36 zł 

Źródło: Dane własne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dane zawarte w tabeli pokazują, że liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 

2017- 2019 ma tendencję wzrostową, natomiast liczba dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazują, że Gmina ponosi 

wydatki w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim 

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w 

trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Diagnoza w Mieście i 

Gminie Skała została przeprowadzona na podstawie badań ankietowych przez Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale. Badanie zostało przeprowadzone w miesiącach od 

października 2019 r. do listopada 2019 r. a jego wyniki stanowiły podstawę do sporządzenia 

Programu Wspierania Rodziny w Systemie Pieczy Zastępczej . 

V. ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 W badaniach ankietowych wzięło udział 177 osób. Badania zostały przeprowadzone wśród 

pracowników Instytucji znajdujących się na terenie Miasta i  Gminy Skała w tym: Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Placówek Oświatowych, Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej oraz Urzędu Miasta i Gminy Skała. 

Wykres 1. Płeć ankietowanych. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 

Powyższy wykres  przedstawia liczbę osób biorących udział w badaniu, z podziałem na płeć. 

Wynika z niej, że w badaniu wzięło udział 140 (79%) kobiet oraz 37 (21%) mężczyzn. 

 

Wykres 2. Wiek ankietowanych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 

23%

48%

23%

0%

6%

25-35 lat 36-50 lat 51-65 lat powyższej 65 lat brak odpowiedzi

79%

21%

Kobieta

Mężczyzna

Id: 2B61C910-CF69-44FB-A19C-CCBFDE729D31. Podpisany Strona 12



13 

 

Struktura wieku  wśród ankietowanych kształtuje się na bieżąco 23% stanowią ankietowani   

w wieku 25-35 lat, 48% stanowią ankietowani w wieku 36-50 lat oraz 23 % osoby w wieku 51-

65 lat,  brak ankietowanych powyżej 65 roku życia, 6% ankietowanych pozostawiło odpowiedz 

pustą. 

Wykres 3. Wykształcenie ankietowanych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 

Wśród respondentów najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym 104 

osoby, 22 osoby z wykształceniem średnim oraz 4 z wykształceniem zasadniczo zawodowym. 

W 47 ankietach nie udzielono odpowiedzi dot. wykształcenia.  

Wykres 4. Według Pana/ Pani które problemy najczęściej występują w rodzinach na terenie 

Miasta i Gminy Skała ? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 

Do najczęściej występujących problemów na terenie Miasta i Gminy Skała ankietowani 

wskazali alkoholizm 87 osób, osłabienie więzi rodzinnych 85 osób, bezradność w sprawach 

opiekuńczych 79 osób, brak umiejętności komunikacji 74 osoby, brak umiejętności 

funkcjonowania w środowisku 35 osób, przemoc w rodzinie 28 osób, nieumiejętność  

prowadzenia gospodarstwa domowego 24 osoby, złe warunki mieszkaniowe 20 osób, 

bezrobocie 19 osób, narkomania i przestępczość 3 osoby.  Można wnioskować, że osoby biorące 

udział w ankiecie postrzegają alkoholizm  i osłabienie więzi rodzinnych za czynniki najbardziej 

destabilizujące funkcjonowanie społeczności lokalnej. Znacznym problemem w opinii 

badanych jest również bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz brak 

umiejętności komunikacji. 
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Wykres 5. Jakie rodziny/osoby mieszkające na terenie Miasta i Gminy Skałą są najbardziej 

zagrożenie wykluczeniem społecznym? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 

Według respondentów najbardziej zagrożonymi wykluczeniem społecznym są osoby i rodziny 

dotknięte ubóstwem 90 osób, kolejno osoby i rodziny dotknięte problemami uzależnienia  

i przemocy w rodzinie 83 osoby, osoby z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 65 osób, 

osoby starsze 62 osoby, osoby niepełnosprawne 60 osób, osoby i rodziny dotknięte bezrobociem 

35 osób, bezdomni i osoby zagrożone bezdomnością 24 osoby. Wnioskować można zatem, że 

najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym są osoby i rodziny dotknięte ubóstwem oraz 

rodziny dotknięte problemami uzależnienia i przemocy w rodzinie. 
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 Wykres 6. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzec można 

najczęściej na terenie Miasta i Gminy Skała? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 

Kolejne pytanie dotyczyło negatywnych zjawisk odnoszących się do dzieci i młodzieży, które 

najczęściej można dostrzec na terenie Miasta i Gminy Skała. Ankietowani odpowiedzieli, że jest 

to uzależnienie od sieci Internet  88 osób, brak pozytywnych wzorców i autorytetów 84 osoby, 

spożywanie alkoholu 76 osób, wulgaryzacja mowy 72 osoby, zaniedbania wychowawcze 71 

osób, brak zorganizowania czasu wolnego 59 osób, spożywanie substancji psychoaktywnych 7 

osób, przestępczość 2 osoby.  Zdaniem ankietowanych najbardziej negatywnym zjawiskiem 

dotyczącym dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Skała jest uzależnienie od sieci 

Internet oraz brak pozytywnych wzorców i autorytetów. 
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Wykres 7. Czy według Pani/Pana ww. wymienione zjawiska przybrały na sile czy też nie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 

Z kolejnego pytania wynika, że według respondentów wyżej wymienione zjawiska raczej się 

nasiliły co potwierdza 76 osób, 56 osób uważa, że utrzymują się na podobnym poziomie,  

według 37 osób zdecydowanie się nasiliły, 3 osoby odpowiedziały, że raczej się osłabiły. 

Wykres 8. W jakich obszarach podejmowane działania na terenie Miasta i Gminy Skała są 

najbardziej niezadowalające ? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 
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Badani zostali również zapytani w jakich obszarach podejmowane działania na terenie Miasta  

i Gminy Skała są najbardziej niezadowalające. 83 osoby odpowiedziały, że najbardziej 

niezadowalające na terenie Miasta i Gminy Skała jest przeciwdziałanie alkoholizmowi, 48 osób 

odpowiedziało, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na kolejnym miejscu znajduje się 

pomoc osobom starszym 46 osób, 34 osoby odpowiedziało, że przeciwdziałanie ubóstwu, 

zapewnienie opieki w żłobkach 32 osoby, pomoc osobom niepełnosprawnym 31 osób, natomiast 

na podobnym poziomie znajduje się zapewnienie opieki przedszkolnej 25 osób, ochrona 

zdrowia 24 osoby, zapobieganie bezdomności 23 osoby, wspieranie rodzin wielodzietnych 22 

osoby, przeciwdziałanie narkomani 7osób. Wnioskować można zatem, że najbardziej 

niezadowalające na terenie Miasta i Gminy Skała  są działania podejmowane w obszarze 

przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Wykres 9. Jakie działania należy podjąć w celu poprawy funkcjonowania rodzin mieszkających 

na terenie Miasta i Gminy Skała? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 
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Badani zostali zapytani również jakie działania należy podjąć w celu poprawy funkcjonowania  

rodzin mieszkających na terenie Miasta i Gminy Skała, większość respondentów odpowiedziała, 

że w celu poprawy funkcjonowania rodzin należałoby podjąć działania na rzecz edukacji rodzin 

w zakresie prawidłowego funkcjonowania i wypełniania ról rodzicielskich 79 osób, oferty zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 75 osób,  oferta zajęć kulturalno – sportowych 68 osób, 

zwiększenie poradnictwa specjalistycznego 67 osób, praca socjalna 58 osób, pomoc w 

znalezieniu pracy 34 osoby, pomoc asystenta rodziny 31 osób, lepsza współpraca pomiędzy 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny 22 osoby, dokształcanie zawodowe pracowników 

instytucji współpracujących w obszarze pomocy w rodzinie 12 osób. 

Wykres 10.  Jaki jest dostęp do placówek oświatowo- wychowawczych w Gminie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 

 Według wyników, które prezentuje Wykres 10 ankietowani odpowiedzieli, że dostęp do 

placówek oświatowo- kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Skała jest dobry – 61 osób, 37 

osób udzieliło odpowiedzi, że dostęp do placówek jest wystarczający,  29 osób odpowiedziało, 

że bardzo dobry, 22 osoby odpowiedziały, że nie ma zdania, 17 osób dostęp do placówek jest 

niewystarczający. Natomiast 11 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na ww. pytanie.  
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Podczas przeprowadzania badań zostało również zadane pytanie otwarte: 

Jakich placówek oświatowo- wychowawczych i kulturalnych brakuje w Gminie? 

Odpowiedzi były do siebie zbliżone,  zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że 

brakuje: 

 

Wykres 12. Jaka jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 
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Badani zostali zapytani również, jaka ich zdaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci  

i młodzieży w Gminie Skała:  72 osoby odpowiedziało, że niewystarczająca, 42 udzieliło 

odpowiedzi, że wystarczająca, 39 osób, że jest dobra, 1 osoba zaznaczyła, że bardzo dobra. 

Jednak 23 osoby nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi.  

Wykres 13. Jak ocenia Pani/ Pan realizowane w Gminie działania edukacyjne, wychowawcze  

i profilaktyczne adresowane do rodzin i dzieci? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 

W przypadku realizowania działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych 

adresowanych do rodzin i dzieci na terenie Gminy Skała ankietowani udzielili następujących 

odpowiedzi: 77 osób uważa, że działania realizowane  na terenie Gminy są niewystarczające, 

45 osób odpowiada, że działania są dobrze realizowane, 39 osób ocenia wystarczająco, 

natomiast 1 osoba uważa, że działania realizowane są bardzo dobrze. 
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Wykres 14. Jakie Państwa zdaniem instytucje mogłyby swoją działalnością przyczynić się do 

poprawy sytuacji rodzin? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. 

Według wyników, które prezentuje wykres 14 instytucje, które mogłyby przyczynić się do 

poprawy sytuacji rodzin zdaniem ankietowanych to: Instytucje Kultury (w tym GOK, 

Biblioteki)- 64 osoby, Ośrodek Pomocy Społecznej 51 osób, Organizacje pozarządowe  

i Powiatowe Instytucje – 33 osoby, Oświata – 11 osób, Służba Zdrowia - 9 osób,  Komisariat 

Policji – 9 osób.  

VI.  ANALIZA SWOT 

Nazwa SWOT jest akronimem słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), 

Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). To efektywna metoda, 

która pozwala zidentyfikować słabe, silne strony oraz szanse i zagrożenia, jakie stoją przed 

instytucją w obliczu występującego problemu. 

W celu opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dokonano 

analizy SWOT. 
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Szczegóły analizy przedstawiono w poniższej tabeli: 

MOCNE SŁABE 

Wsparcie rodziny przez asystenta rodziny 

oraz zatrudnienie asystentów rodziny  

w ramach stosunku pracy. 

Bierna postawa członków rodzin wobec 

problemów występujących w rodzinie, 

niechęć do nawiązywania współpracy  

z placówkami niosącymi pomoc w tym 

zakresie. 

Dobre rozeznanie środowiska lokalnego 

przez pracowników służb pomocy 

społecznej, policji, pracowników oświaty. 

Wyuczona bezradność i roszczeniowość, 

uzależnienie od pomocy 

instytucjonalnej       (głównie finansowej)  

i brak współpracy ze strony rodzin w 

zakresie rozwiązywania problemów. 

Realizowanie działań socjalnych  

i społecznych, przeciwdziałających 

wykluczeniu społecznemu dzieci  

i młodzieży. 

Brak pozytywnych wzorców osobowych  

w rodzinach dysfunkcyjnych. 

Funkcjonowanie placówek instytucji 

wspierających rodzinę m.in. MGOPS, 

PCPR. 

Brak na terenie gminy placówek wsparcia 

dziennego. 

Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego na 

rzecz rodzin doznających przemocy  

w rodzinie. 

Niski poziom aktywności klientów pomocy 

społecznej w zakresie wykorzystania 

własnych zasobów i możliwości  

w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. 

Dostępność usług opiekuńczych 

świadczonych osobom i rodzinom na 

terenie całej Gminy. 

Brak rodzin wspierających. 

Oferta wsparcia psychologicznego  

i prawnego dla rodzin i osób 

przeżywających problemy. 

Utrudniony dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego (mediator rodzinny). 

Nawiązanie współpracy z realizatorem 

pomocy w formie „Szlachetnej paczki”. 

Przerzucenie odpowiedzialności za 

wychowanie dzieci na inne podmioty  

i instytucje. 

Realizacja rządowego programu „Posiłek w 

szkole i w domu” finansującego dożywianie 

dzieci w szkołach i przedszkolach. 

Trudny powrót na rynek pracy młodych 

mam po urodzeniu dziecka. 

Szanse Zagrożenia 

Wzrost świadomości dotyczącej wiedzy na 

temat wypełnienia funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych przez rodziny. 

Zagrażające i aspołeczne formy spędzania 

wolnego czasu przez młodzież i dzieci. 

Wzrost świadomości i umiejętności 

korzystania przez rodziny z różnych form 

wsparcia. 

Uzależnienia rodziców od alkoholu. 

Poprawa funkcjonowania rodziny. Uzależnienie świadczeniobiorców pomocy 

społecznej od otrzymywanej pomocy 

finansowej i duża liczba osób długotrwale  

z niej korzystających. 

Włączenie do współpracy rodziny 

wspierające. 

Brak zainteresowania rodziców problemami 

dziecka i formą spędzania przez dziecko 

wolnego czasu. 
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Stworzenie placówek wsparcia dziennego 

na terenie Miasta i Gminy Skała. 

Występowanie zjawisk patologicznych, 

takich jak agresja, przemoc w rodzinie, 

wandalizm, uzależnienia od alkoholu. 

Zmiana nastawienia rodzin wykluczonych. 

tj. postaw roszczeniowych na współpracę. 

 

Rozwój zainteresowań wśród dzieci  

i młodzieży oraz zwiększenie ich 

aktywności fizycznej i kulturalnej. 

 

Efektywniejsza współpraca rodzin 

niewydolnych wychowawczo  

z pracownikiem socjalnym, asystentem 

rodziny. 

 

wsparcie  finansowe dla rodzin  

o charakterze socjalnym. 

 

 

 

VII. CELE PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA  MIASTA  I GMINY SKAŁA 

NA LATA 2020-2022 

 

 
Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Skała na lata 

2020 -2022 jest: 

„Wspieranie rodzin w przywracaniu i wypełnianiu  funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych”. 

Cele szczegółowe programu: 

Cel szczegółowy 1. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego. 

Lp. Zadanie 
Wskaźniki realizacji 

zadania 
Realizatorzy 

Przewidywane 

efekty 

Termin 

realizacji 

1. Pomoc finansowa, 

rzeczowa dla 

rodzin 

znajdujących się  

w trudnej sytuacji 

materialnej 

Liczba rodzin objęta 

pomocą w formie 

świadczeń rodzinnych, 

alimentacyjnych, 

wychowawczych oraz  

z świadczeń z pomocy 

społecznej, 

jednorazowego 

świadczenia dla rodzin 

wynikające z ustawy o 

wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem", 

• MGOPS Skała 

• Urząd Miasta i 

Gminy w Skale 

Poprawa jakości 

i standardu życia 

rodzin. 
2020-

2022 
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3. Zapewnienie 

dzieciom i 

młodzieży pomocy 

w formie gorącego 

posiłku 

 

Liczba rodzin i dzieci 

objętych dożywianiem. 

 

• MGOPS Skała 

 

Zmniejszenie 

problemu 

niedożywienia 

dzieci i 

młodzieży. 

Prawidłowe 

nawyki 

żywieniowe. 

Nauka zdrowego 

odżywiania. 

2020-

2022 

4. Motywowanie 

członków rodziny  

u których 

występują 

dysfunkcje, do 

podjęcia leczenia 

uzależnień, udziału 

w zajęciach 

korekcyjno –

edukacyjnych dla 

sprawców 

przemocy 

Liczba osób, które 

podjęły terapię. 

Liczba założonych 

Niebieskich Kart. 

Liczba osób, które 

zgłosiły się na zajęcia 

korekcyjno- edukacyjne. 

• MGOPS Skała 

• Zespół 

Interdyscyplinarny 

• GKRPA 

• PCPR 

Dobrowolne 

podjęcie leczenia 

odwykowego w 

placówkach. 

Poprawa relacji  

w rodzinie. 

Poprawne 

wzorce. 

Zwiększenie 

poczucia 

bezpieczeństwa. 

2020- 

2022 

 

Cel szczegółowy 2. Wsparcie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej. 

Lp. Zadanie 
Wskaźniki realizacji 

zadania 
Realizatorzy 

Przewidywane 

efekty 

Termin 

realizacji 

1. Prowadzenie 

placówek wparcia 

dziennego 

obejmujących 

dzieci 

wychowaniem  

i opieką 

Liczba dzieci  

i młodzieży objętych 

wsparciem. 

 Urząd Miasta i 

Gminy Skała 

 MGOPS 

 Stowarzyszenie 

Pomoc dzieciom 

z rodzin 

dotkniętych 

problemami 

uzależnienia . 

2020-

2022 
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2. Zapewnienie 

wsparcia asystenta 

dla rodzin 

wychowujących 

ciężko chore 

dziecko/niepełnosp

rawne  mających 

trudności w 

wypełnianiu 

funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczej 

Liczba rodzin 

wychowujących ciężko 

chore, niepełnosprawne 

dziecko, objęta 

wsparciem asystenta 

rodziny. 

• MGOPS 

• Asystent rodziny, 

organizacje 

pozarządowe, 

służba zdrowia, 

PFRON 

Pomoc rodzinom 

w załatwianiu 

spraw, 

poszukiwaniu 

instytucji 

pomocowych 

udzielających 

wsparcia 

dzieciom chorym, 
niepełnosprawnym, 

oraz ich rodzicom. 

 

2020-

2022 

3. Pomoc w 

podnoszeniu 

praktycznych 

umiejętności 

rodziców w 

prowadzeniu 

gospodarstwa 

domowego i 

zarządzaniu 

budżetem 

domowym, 

zaspakajania 

potrzeb bytowych, 

zdrowotnych dzieci 

liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta, 

praca socjalna z 

rodzinami 

• MGOPS Racjonalne 

wydatkowanie 

środków 

Prawidłowe 

zarządzanie 

budżetem 

własnym 

 

2020-

2022 

4. Wsparcie  

w zakresie 

organizowania 

czasu wolnego 

dzieciom poprzez 

wprowadzenie 

różnorodnych form 

wsparcia dziennego 

Liczba dzieci i 

młodzieży biorących 

udział w 

organizowanych 

zajęciach. 

• Centrum Kultury 

Sportu i Rekreacji 

w Skale 

• Szkoły 

• Kościół 

• Przedszkola 

• Biblioteki 

• Klub młodzieżowy 

Florian. 

Poszerzanie 

zainteresowań 

dzieci i 

młodzieży. 

Efektywne 

spędzanie 

wolnego czasu. 

2020-

2022 

5. Zapewnienie miejsc 

dla dzieci  

w żłobkach 

 i przedszkolach 

Ilość miejsc w placówce. 

Ilość złożonych 

wniosków. 

• Urząd Miasta  

i Gminy w Skale 

• Administracja 

Szkół 

Wzrost liczby 

dzieci mających 

opiekę w 

przedszkolu i 

żłobku.. 

2020-

2022 

6. Zapewnienie 

poradnictwa 

psychologicznego, 

rodzinnego, 

pedagogicznego, 

w zakresie 

uzależnień, terapii 

grupowej, 

rodzinnej dla 

rodzin 

przeżywających 

trudności 

opiekuńczo 

Liczba rodzin 

korzystających  

z poradnictwa.  

Liczba udzielonych 

porad. 

• MGOPS Skała 

• GKRPA 

• Placówki 

oświatowe 

• Placówki Opieki 

Zdrowotnej 

 

Poprawa 

funkcjonowania 

rodzin.  

Poprawa relacji 

między członkami 

rodziny.  

Skrócenie czasu 

oczekiwania na 

bezpłatną pomoc 

specjalistyczną. 

2020-

2022 
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wychowawcze 

 

 

Cel szczegółowy 3. Zapewnienie rodzinom zagrożonym umieszczeniem w pieczy zastępczej pomocy  

w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych. 

Lp. Zadanie 
Wskaźniki realizacji 

zadania 
Realizatorzy 

Przewidywane 

efekty 

Termin 

realizacji 

1. Zapewnienie 

rodzinom pomocy 

w formie pracy z 

asystentem rodziny 

Liczba rodzin objętych 

pomocą asystenta 

rodziny. 

• MGOPS Skała 

 

Poprawa stylu 

życia rodzin. 

Umacnianie więzi 

rodzinnych. 

Zapobieganie 

marginalizacji 

społecznej. 

 

2020-

2022 

wg 

potrzeb 

 

2. Prowadzenie 

monitoringu 

sytuacji dziecka z 

rodziny 

dysfunkcyjnej po 

zakończeniu 

współpracy z 

asystentem rodziny. 

Liczba rodzin objętych 

monitoringiem. 

• MGOPS Skała Możliwość 

dalszego wglądu 

w sytuacje 

dziecka i rodziny, 

w razie 

konieczności 

szybkiego 

podjęcia działań. 

2020-

2022 

3 Zabezpieczenie 

dostępności do 

bezpłatnej pomocy 

specjalistycznej 

w różnych 

obszarach 
(uzależnienia, 

przemoc w rodzinie, 

niepełnosprawność). 

Liczba osób objętych 

terapią: 

Liczba porad 

psychologicznych, 

prawnych, socjalnych . 

Liczba osób objętych 

postępowaniem GKRPA. 

• MGOPS Skała 

• GKRPA  

• PCPR 

• Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

• Placówki Opieki 

Zdrowotnej 

 

 

Poprawa 

funkcjonowania 

rodzin. 

2020-

2022 
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4. Pozyskanie rodzin 

wspierających do 

współpracy z 

rodzinami gdzie 

występują 

trudności w 

funkcjonowaniu. 

Liczba rodzin 

wspierających liczba 

rodzin korzystających z 

ww. wsparcia. 

• Urząd Miasta  

i Gminy w Skale 

• MGOPS 

Poprawa 

funkcjonowania 

rodzin. 

2020-

2022 

 

 

 

Cel szczegółowy 4. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników, zajmujących się pomocą na rzecz 

rodziny. 

Lp. Zadanie 
Wskaźniki realizacji 

zadania 
Realizatorzy 

Przewidywane 

efekty 

Termin 

realizacji 

1. Podnoszenie 

kwalifikacji  

w zakresie pracy  

z rodziną poprzez 

szkolenia. 

Ilość szkoleń. 

Liczba uczestników. 

• MGOPS Skała 

• GKRPA 

• Policja 

• Zespół 

Interdyscyplinarny 

• Placówki 

Oświatowe 

 

Wzrost 

kompetencji osób 

pracujących  

z rodziną. 

Wzrost 

efektywności 

działań 

podejmowanych  

w pracy z rodziną. 

 

2020-

2022 

 

Cel szczegółowy 5. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

Lp. Zadanie 
Wskaźniki realizacji 

zadania 
Realizatorzy 

Przewidywane 

efekty 

Termin 

realizacji 

1. Współpraca z 

Koordynatorem 

rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Liczba wspólnie 

sporządzonych planów 

pracy z rodziną. 

• MGOPS  

• PCPR 

Szczegółowy 

wgląd w sytuację 

dziecka i rodziny. 

 

 

2020-

2022 
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2. Udział w 

spotkaniach 

Zespołu ds. 

okresowej oceny 

sytuacji dziecka 

przebywającego w 

pieczy zastępczej. 

Liczba zespołów. • MGOPS 

• PCPR 

Szczegółowy 

wgląd w sytuację 

dziecka i rodziny. 

Lepsza jakość 

podejmowanych 

działań w 

stosunku do 

dziecka. 

2020-

2022 

3. Działania 

zapobiegające 

umieszczeniu dzieci 

w pieczy 

zastępczej, w tym 

pomoc: socjalna, 

poradnictwo. 

Liczba działań, porad 

udzielonych rodzinom 

zagrożonych 

umieszczeniem ich  

dziecka w pieczy 

zastępczej. 

• MGOPS 

• Placówki 

oświatowe 

• Kurator 

• Policja 

 

 

Pozostanie 

dziecka w 

rodzinie 

biologicznej. 

2020-

2022 

 

 

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Skała są: 

 środki własne gminy, 

 środki pozyskane z funduszy unijnych, 

 środki pozabudżetowe. 

 

 

IX. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia 

i rodzin. Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa, polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, zminimalizowanie w rodzinach 

zachowań negatywnych, ograniczenie społecznych patologii i stworzenie skutecznego systemu 

wparcia dziecka i rodziny. Monitorowanie Programu będzie odbywać się  poprzez  corocznie 

sporządzane sprawozdania z wykonywania zadań oraz analizę zebranych danych dotyczących 

zrealizowanych zadań podejmowanych przez podmioty zaangażowane w jego realizację a także 

poprzez analizę potrzeb w zakresie wspierania rodziny. Ocena skuteczności będzie 

dokonywana głównie w oparciu o analizę założonych wskaźników. Powyższy program będzie 

monitorowany i ewaluowany na bieżąco w zależności od zmieniającej się sytuacji rodzin i 

pojawiających się potrzebach. Monitoring pozwoli na analizę, ocenę zebranych informacji i 

planowanie dalszych działań. W terminie do 31 marca każdego roku przedstawione będzie 

Radzie Miejskiej w Skale roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 
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UZASADNIENIE

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 opracowano zgodnie z art. 176 pkt 1) ustawy z

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z póź.

zm.), w myśl którego do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich programów

wspierania rodziny. Zgodnie z art. 179 ust. 2 przedmiotowej ustawy rada gminy biorąc pod uwagę potrzeby

związane z realizacją zadania z zakresu wpierania rodziny uchwala gminne programy wspierania. Rodzinom

przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić

wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu m.in.

opracowuje 3 letnie programy wspierania rodziny. Program zawiera kierunki działań zmierzających do

tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych.

Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów opiekuńczo-

wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących

się rodziną.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sobczyk
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