
UCHWAŁA NR 31/VIII/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na 
lata 2015 – 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (j. t. Dz.U. z 2015 poz. 332) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2015 – 
2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia 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 31/VIII/2015

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 30 marca 2015 r.

TRZYLETNI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE MAŁKINIA GÓRNA
NA LATA 2015-2017

I. WSTĘP

Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje rodziny, która otacza je miłością, zapewnia 
poczucie bezpieczeństwa i zaspakaja jego potrzeby. Z punktu widzenia potrzeb dziecka, rodzina jest 
podstawowym środowiskiem zapewnienia bezpieczeństwa emocjonalnego, jest naturalnym środowiskiem 
wychowawczym, w którym główny element stanowią interakcje zachodzące między jej członkami. Rodzina 
w sposób świadomy i nieświadomy oddziałuje na osobowość dziecka, przekazuje mu swój system wartości, 
tradycje, poglądy, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Rodzina jest najbardziej 
stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Pomyślny rozwój dziecka jest możliwy 
w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Dlatego, jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, 
instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych 
działań. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. 
Choroba alkoholowa, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy również 
problem ubóstwa, czy długotrwałego bezrobocia i są najczęstszymi przyczynami umieszczania dzieci 
w pieczy zastępczej. Ustawa kładzie nacisk na współpracę między instytucjami , które mają kontakt 
z dzieckiem. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, 
pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli 
innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania działań na rzecz rodziny w oparciu 
o sprecyzowany plan działania.

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy doceniać 
i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju 
dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej, należy ją wspierać 
i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. Stąd też, założeniem Programu jest wsparcie 
rodziny naturalnej już na etapie, kiedy pojawiają się problemy.

Opierając się na założeniach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina 
planuje zatrudnić asystenta rodziny. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego 
poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest 
niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu 
w rodzinie.

Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego, którego zadanie polega 
miedzy innymi na systematycznej penetracji środowisk zagrożonych wykluczeniem i udzielanie im 
odpowiedniego wsparcia. Asystent rodziny kierowany będzie do pracy tylko z tymi rodzinami, w których 
sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba jego zatrudnienia ustanie wraz 
z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.

Praca asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki i polega na aktywnym wspieraniu 
rodziny. Zadaniem asystenta jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi 
dysfunkcjami. Asystent reaguje na sygnały wskazujące na powstawanie w rodzinie problemów związanych 
z jej prawidłowym funkcjonowaniem, otrzymywane z różnych źródeł: od pracownika socjalnego, pedagoga 
szkolnego, z policji, czy też od pielęgniarki środowiskowej. Celem pracy asystenta będzie osiągnięcie przez 
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rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego 
głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez 
rodzinę, za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych rodziny oraz źródeł 
wsparcia zewnętrznego.

II. DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINNIE MAŁKINIA GÓRNA

Gminę Małkinia Górna na dzień 31 grudnia 2014roku zamieszkiwało 12.170 mieszkańców ogółem. Ze 
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 387 rodzin – 1093 osób w rodzinach . Dla porównania 
w 2013 roku 366 rodzin – 1091 osób w rodzinach, w roku 2012 346 rodzin – 1053 osób w rodzinach.

Głównym powodem przyznania pomocy w 2014r. było ubóstwo – 315 rodzin; bezrobocie – 
174 rodziny; niepełnosprawność - 144 rodziny; długotrwała lub ciężka choroba - 128 rodzin oraz bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 142 rodziny; w tym 
52 rodziny niepełne i 84 rodziny wielodzietne.

III. CELE PROGRAMU

Cel główny.

Stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz 
wspieranie rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych 
w prawidłowym wypełnianiu tych funkcji, w gminie Małkinia Górna.

Cele szczegółowe.

1. Stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych,

2. Pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania,

3. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny i jej integracji,

4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny,

5. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny,

6. Wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny,

7. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji rodziny,

8. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

IV. ADRESACI PROGRAMU

- rodziny wychowujące dzieci na terenie gminy Małkinia Górna - dotknięte przemocą, problemem uzależnień, 
zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

- dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki

- przedstawiciele instytucji i podmiotów działających na rzecz dzieci i rodzin.

V. REALIZATORZY PROGRAMU

Realizatorami programu są:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej; zwany dalej OPS,

- Urząd Gminy Małkinia Górna,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Zespół interdyscyplinarny,

- Placówki szkolne na terenie gminy,

- Lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe,

- Policja,

- Przedszkole,

Id: 191C197E-5CB8-4859-8408-50C93B256583. Podpisany Strona 2



- Kościół,

- Organizacje pozarządowe,

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

VI. ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY

Realizacja programu odbywać się będzie na zasadach współdziałania z jednostkami administracji 
rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami 
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Realizacja działań zawartych w Programie odbywać się będzie w sposób ciągły systematyczny 
w ramach czasowych obowiązywania Programu czyli w latach 2015 – 2017.

LP. Nazwa zadania Realizator
1 Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze 

strony pracownika socjalnego .
OPS

2 Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego . OPS, placówki oświatowe
3 Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej OPS
4 Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, placówce 

opiekuńczo - wychowawczej rodzinnym domu dziecka, interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym

OPS

5 Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej 
kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo - wychowawczej

OPS, Policja, placówki 
oświatowe, Zespół 
Interdyscyplinarny

VII. Źródło finansowania programu:

Program jest finansowany z:

- budżetu gminy,

- budżetu państwa,

- innych źródeł.

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU

Spodziewanymi efektami realizacji programu ma być:

1. Stworzenie skutecznego systemu wspierania dla rodzin i dzieci.

2. Polepszenie sytuacji dziecka i rodziny.

3. Podniesienie bezpieczeństwa socjalnego.

4. Ograniczenie patologii społecznej.

5. Zminimalizowanie negatywnych zachowań.

IX. MONITORING I EWALUACJA

Monitoring programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz 
podejmowanie działań korygujących. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini 
Górnej.

Monitoring będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań w ramach Programu od 
podmiotów zaangażowanych w jego realizację przez koordynatora – Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini 
Górnej - w celu oceny, czy program osiąga założone cele. Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność 
podejmowanych działań, głównie w oparciu o analizy założonych wskaźników.
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Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności od pojawiających się potrzeb 
i możliwości finansowych gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć
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Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć

UZASADNIENIE

Gminny program wspierania rodziny na lata 2015 – 2017 został opracowany jako jeden z elementów
postanowień ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Gminny program wspierania rodziny przedstawia kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków
dla rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem, szczególnie tych, które znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej.
Celem programu jest ukazanie możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolność do przezwyciężenia braków
poprzez wspieranie i poprawę jej funkcjonowania przy ścisłej współpracy samorządu, organizacji
pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną.
Zakłada się, iż realizacja programu w kilkuletniej perspektywie ograniczy liczbę dzieci umieszczanych w
pieczy zastępczej.
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