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Zbigniew Nietubyć; Przewodniczący Rady Gminy Ma
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UCHWAŁA NR 280/XLIV/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna
na lata 2018 – 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018 – 2020,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małknia Górna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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Załącznik do uchwały Nr 280/XLIV/2018
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny
na lata 2018 – 2020

I. Wstęp
Gminny program wspierania rodziny na lata 2018 - 2020 w Gminie Małkinia Górna
opracowano w oparciu o art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), w myśl którego gmina
zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2021 stanowi samodzielny program,
służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą, a zarazem
podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest pierwszym
i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. To ono tutaj nabywa wiedzy
o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach. Uczy się wyrażać swoje
uczucia (lęk, obawa, zadowolenie, gniew) oraz wartościowania co jest dobre, a co złe.
Wychowują się w niej kolejne pokolenia, które w późniejszym okresie swojego życia kreują
społeczeństwo. Rodzina kształtuje osobowość młodego pokolenia, postawę społeczną
i wyznacza koleje jego losu. Dlatego tak ważne jest zachowanie prawidłowych ról
społecznych. Tylko „zdrowa” rodzina jest warunkiem wykreowania młodego pokolenia, które
będzie miało poczucie własnej wartości, aspiracji, empatii jak również będzie bazą
do budowania kolejnej prawidłowo funkcjonującej najmniejszej komórki społecznej.
Rozpad rodziny, niewydolność wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczeństwa, narastanie
konfliktów powodują wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z zewnątrz
angażując siły i środki społeczne. Długoletnie przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej
może spowodować całkowite zerwanie więzi rodzinnych i umieszczenie dzieci w pieczy
zastępczej. Mając na względzie fakt, że rodzina biologiczna jest najbardziej sprzyjającą
w prawidłowym rozwoju dziecka należy zadbać o to, aby ono jak najdłużej w niej pozostało.
Dlatego należy wspierać rodzinę, aby prawidłowo wykonywała swoje funkcje. Należy podjąć
pracę z rodziną w jej najbliższym otoczeniu i w różnorodnych formach środowiskowych bez
potrzeby odrywania dziecka od rodziny. Wszelkie działania powinny być prowadzone
za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości.
Chodzi tutaj o obustronny wysiłek zarówno członków rodziny, jak i pracowników instytucji
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pomocy społecznej (pracownik socjalny, asystent rodziny) zmierzający do przywrócenia
naturalnych więzi i normalizacji życia rodzinnego. W swoich działaniach pracownicy
socjalni, asystent rodziny mają za zadanie wspieranie i wspomaganie, a nie zastępowanie
rodziców w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość
zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega
na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem
społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie
ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu
najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego.
Działania asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków
rodziny tj. rodziców, dzieci, czemu służy indywidualne podejście do rodziny i jej problemów.
W tym miejscu należy jednoznacznie powiedzieć, że asystent rodziny nie przejmuje działań
za rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków jak i również
w podjętych działaniach, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje
te działania w taki sposób, aby przyniosły one zamierzone efekty.
Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej
spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi
konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. Priorytetem wspierania rodziny
jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania
wartości i norm związanych z ich wychowaniem.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 jest
utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz wsparcia rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wszelkie
działania służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być
zintegrowane i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa
do utrzymania kontaktów z rodzicami. Realizowane w ramach Programu zadania
koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale również na całej rodzinie jako podstawowej
komórce społecznej, przede wszystkim w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza
rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.
Program będzie miał zatem charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny
jak i interwencyjny, w zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących
do ich realizacji.
II. Podstawy prawne programu
Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z
2017 r. poz.697 z późn. zm.) nałożyła na gminę obowiązek objęcia szczególną pomocą rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ten
obowiązek realizowany jest w oparciu o założenia 3-letniego programu wspierania rodziny,
zwanego dalej „ programem”.
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Zapisy ww. ustawy wpisane są w bieżące zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini
Górnej działającego w szczególności na podstawie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.
zm.) ,
b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.
zm.),
c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390),
e) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.),
f) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Małkinia Górna
na lata 2016 - 2022 oraz innych ustaw i przepisów towarzyszących działalności
instytucjonalnej pomocy społecznej.
III. Diagnoza sytuacji demograficznej i społecznej w Gminie Małkinia Górna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej obejmował w 2016 roku różnymi formami
pomocy społecznej 444 rodziny , w których było 1054 osoby co stanowi 8,8% ogółu
mieszkańców naszej gminy. Większość osób korzystających z pomocy ośrodka to osoby
samotne – 220 .
Rodziny z dziećmi stanowiły liczbę 167 - w tym 41 to rodziny niepełne 69 to rodziny
wielodzietne .
Natomiast w 2017 roku różnymi formami pomocy społecznej było objęte 373 rodziny,
w których było 816 osoby co stanowi 6,84% ogółu mieszkańców naszej gminy. Większość
osób korzystających z pomocy ośrodka to osoby samotne – 201 .
Rodziny z dziećmi stanowiły liczbę 123 - w tym 31 to rodziny niepełne, a 52 to rodziny
wielodzietne .
Z powyższych danych wynika, że liczba rodzin z dziećmi korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej znacząco się zmniejszyła.
Z przedstawionych danych wynika, że w dalszym ciągu w najtrudniejszej sytuacji socjalno-bytowej są rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne.
Pomoc dla rodzin w których występowały problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu
gospodarstwa domowego w 2017 dotyczyła 90 rodzin w których było 405 osób. Korzystały
one nie tylko ze wsparcia materialnego . Praca z rodzinami , w których występują problemy
wychowawcze jest szczególnie trudna , ponieważ bardzo często występują w nich inne
dysfunkcje. W większości przypadków wspólne działania pomocowe Ośrodka Pomocy
Społecznej, placówek oświatowych, kuratorów społecznych, policji, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływają na poprawę warunków rozwoju dzieci
z tych rodzin.
W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej zatrudniał asystenta rodziny,
który współpracował z 11 rodzinami . Asystenta i rodzinę, której towarzyszy musi łączyć
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wspólny cel, muszą współpracować na każdym etapie. Asystowanie to strategia pomocy
skoncentrowana na osobie wspieranej, gdzie tempo procesu doradczego dostosowane jest do
możliwości aktywowania mechanizmów radzenia sobie i wykorzystywania zasobów
poznawczych jednostki. Ma charakter podmiotowy poprzez nastawienie na indywidualne
potrzeby i oczekiwania osoby wspieranej.
Ważnym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest koordynacja działań związanych
z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
na lata 2014 - 2020”. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół
podstawowych , gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz do przedszkola samorządowego.
Dożywianiem objęto 192 dzieci, koszt świadczeń w 2017 roku wyniósł 130 224,00 zł.
W 2017 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystały 896 rodziny dla 1479 dzieci na łączną
kwotę 3 945 784,98 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymywały 46 rodziny
na 74 dzieci na kwotę 301 384,52 zł.
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 podstawie pisemnej umowy z Ministerstwem Pracy. Od 2014 roku
zrealizowano 148 wnioski: wydano 770 Kart dla 285 rodziców i 485 dzieci.
Budżety domowe dość poważnie zasilają świadczenia „500+” wypłacane na każde drugie
i kolejne dziecko lub również na pierwsze dziecko w przypadku spełnienia kryterium
dochodowego. W roku 2016 w okresie IV-XII wydatkowano kwotę 6 222 957,70 zł
na realizację 940 złożonych wniosków. Przeciętnie w miesiącu do świadczeń uprawnionych
jest 1469 dzieci. Natomiast w roku 2017 wydatkowano kwotę 8 112 546,99 zł na realizację
967 złożonych wniosków. Przeciętnie w miesiącu do świadczeń uprawnionych jest 1300
dzieci.
IV. Adresaci Programu
1.
2.
3.
4.
5.

Rodziny, w tym niewydolne wychowawczo, niezaradne życiowo.
Rodziny żyjące w ubóstwie, w tym dotknięte bezrobociem.
Rodziny dotknięte przemocą.
Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym.
Rodziny z problemem długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

V. Cele programu
Cel główny programu:
Zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy na rzecz rodzin, wzmacnianie rodziny
i tworzenie warunków do jej prawidłowego rozwoju.
Cele szczegółowe i zadania podejmowane w celu ich realizacji:
1. Wspieranie rodziny w opiece i wychowaniu
✓ Wspieranie opieki nad dziećmi do lat 3.
✓ Wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
✓ Wspieranie rodzin niepełnych, przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych.
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2. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu
✓ Promowanie wartości rodziny - promowanie i wspieranie różnorodnych form integracji
rodzin i społeczności lokalnych.
✓ Wspieranie wychowawczej i wspierającej roli instytucji współpracujących z rodziną
(szkoła, kluby sportowe, biblioteki, koła zainteresowań, organizacje pozarządowe,
poradnie, instytucje kościelne itp.).
✓ Promowanie i wspieranie organizacji różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci
i młodzieży - wypoczynek letni i zimowy w tym także z uwzględnieniem programów
profilaktycznych.
✓ Propagowanie i inicjowanie działań na rzecz środowiskowych form wspierania rodziny
w wychowaniu dzieci.
✓ Praca z rodziną prowadzona w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
(pedagogicznego, prawnego, zawodowego, itp.), terapii systemowej rodzin, treningu
umiejętności wychowawczych dla rodziców psychoedukacji, mediacji.
✓ Działalność edukacyjno-informacyjna na rzecz podniesienia świadomości w zakresie
prawidłowego funkcjonowania rodzin w społeczeństwie lokalnym.
✓ Wsparcie finansowe, rzeczowe i usługowe (stypendia socjalne, dożywianie, usługi
opiekuńcze).
3. Wdrażanie skutecznych programów zapobiegających kryzysowi w rodzinie lub
umożliwiających wyjście z sytuacji kryzysowej.
✓ Wspieranie działalności placówek pomagających rodzinie w sytuacjach kryzysowych.
✓ Wspieranie działań wychowawczych na rzecz rodzin , w tym niepełnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
✓ Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci i rodziców.
✓ Wspieranie i rozwój poradnictwa rodzinnego, w tym specjalistycznego.
✓ Realizacja programów terapeutycznych i interwencyjnych (w tym: program „Asystent
rodziny”).
✓ Inicjowanie działań na rzecz skutecznej aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Realizacja programów chroniących dzieci, młodzież i rodzinę.
✓ Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, wykluczeniem społecznym –
motywowanie do podejmowania działań nakierowanych na zmianę.
✓ Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.
✓ Zwiększanie dostępności do informacji o instytucjach i formach pomocy
(cyberprzestępstwa, przemoc, uzależnienia itp.).
✓ Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
✓ Tworzenie i realizacja programów z zakresu profilaktyki przemocy, uzależnień itp.
✓ Promowanie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, kampanie
informacyjne.
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5. Wdrażanie nowoczesnych metod pracy z rodziną i dzieckiem
✓ Monitorowanie sytuacji rodzin z dziećmi na terenie gminy.
✓ Umacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem.
✓ Tworzenie możliwości i sprzyjanie podnoszeniu wiedzy i doskonalenia umiejętności osób
bezpośrednio pracujących z rodzin.
✓ Podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz utrzymania bądź powrotu dziecka do
rodziny naturalnej.
VI. Realizatorzy Programu
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ośrodek Pomocy Społecznej
Urząd Gminy Małkinia Górna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Placówki oświatowe na terenie gminy
Lekarze rodzinni , pielęgniarki środowiskowe
Policja
Sąd, kuratorzy
Instytucje kościelne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje pozarządowe
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Gminna Biblioteka Publiczna

VII. Źródła finansowania
1. Budżet gminy.
2. Budżet państwa.
3. Środki zewnętrzne pozyskiwane w drodze konkursów.
VIII. Realizacja Programu
Program realizowany będzie na terenie gminy Małkinia Górna w latach 2018 -2020. Działania
mające na celu realizację założeń programu a nastawione na bezpośrednią pracę z rodziną są
koordynowane i organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez:
✓ diagnozowanie problemów rodziny i dziecka;
✓ podejmowanie działań w środowisku;
✓ opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach;
✓ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;
✓ monitorowanie sytuacji rodzin, zwłaszcza niewydolnych w sprawach opiekuńczowychowawczych, uzależnionych, stosujących przemoc;
✓ współpraca asystenta rodziny z rodzinami dysfunkcyjnymi.
Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
w celu zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw.
IX. Oczekiwania i rezultaty
1.
2.

Polepszenie sytuacji dziecka i rodziny.
Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka.
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Zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu
wsparcia, dla rodziny i dziecka.
4. Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
5. Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.
6. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania
powstawaniu, sytuacji kryzysowych.
7. Poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny.
8. Wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i
poprawnych relacji rodzinnych.
9. Umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny
naturalnej, poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji.
10. Rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi
program wpierania rodziny.
3.

X. Monitoring Programu
Program będzie koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.
W ramach jego realizacji będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę postępów,
wskażą dalsze potrzeby i zrekonstruują działania, które mają dać informację zwrotną,
pozwalającą na określenie i wprowadzenie dodatkowych zmian w programie.
Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. Będzie
podlegał ewaluacji i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych
i ustalanych przez podmioty zajmujące się problemami rodziny. 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.
Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań
oraz doskonalenie dotychczas ustalonych.
W terminie do dnia 31 marca każdego roku przedstawiane będzie Radzie Gminy roczne
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
XI. Zakończenie
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia
Górna na lata 2018‐2020 jest stworzenie optymalnych warunków do poprawy jakości życia
rodzin z dziećmi z gminy Małkinia Górna. Wspieranie rodzin będzie miało charakter
prewencyjny i naprawczy. Efektem działań będzie lepiej funkcjonująca rodzina, która
samodzielnie rozwiązuje własne problemy. Stan ten zostanie osiągnięty, gdy rodzina otrzyma
kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie przy jednoczesnym wykorzystaniu własnych
zasobów. Każda rodzina jest w innej sytuacji, posiada własny potencjał i od tego zależy, jak
intensywnego wymaga wsparcia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej cały czas
poszukuje nowych metod pracy z rodziną, których celem jest pobudzanie aktywności
i rozbudzanie potrzeb odbiorców Programu – rodzin, w szczególności z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania
rodziny. W świetle założeń 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
(pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja). Konsekwencją powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego
programu wspierania rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020. Priorytetem będzie stworzenie
działań profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiegać marginalizacji i społecznemu wykluczeniu
mieszkańców. Świadczenie wsparcia dla rodzin zagrożonych społecznym obniżeniem standardu życia ma dać
poczucie bezpieczeństwa i gwarancje wsparcia instytucjonalnego. Każdy potrzebujący powinien mieć
zapewnione wsparcie i posiadać pewność, że może je otrzymać w instytucjach do tego celu powołanych.
Działania na rzecz rodziny to czynności skierowane do poszczególnych jej członków oraz kampanie
prowadzone na rzecz całej wspólnoty. 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.
Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie
również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną. Ma to na celu pomoc
w odzyskaniu przez rodziców funkcji opiekuńczych tj. umożliwienie dziecku powrotu do środowiska
rodzinnego. Przyjęte w ramach Programu zadania są spójne zarówno z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawą z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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