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Rozdział I. Wiadomości ogólne 

 

I. Wprowadzenie 

„Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019” Miasta i Gminy Tychowo został opracowany 

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.). 

Głównym celem Programu jest skuteczny system opieki nad dzieckiem i rodziną sprzyjający 

prawidłowemu jej rozwojowi w mieście i gminie Tychowo. 

Program określa działania ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, jak i działania profilaktyczne i upowszechniające działania prorodzinne.  

Rodzina jest najważniejszą i podstawową grupą społeczną, na której opiera się całe 

społeczeństwo. Jako naturalne środowisko życia dziecka ma największy wpływ na jego rozwój w 

każdej sferze –emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej. To właśnie rodzina najsilniej oddziałuje na 

kształtowanie osobowości dziecka, tworzenie jego systemu wartości i wiary we własne możliwości, 

dlatego tak ważne by funkcjonowała ona prawidłowo i wypełniała swoje funkcje jak najlepiej. 

Współczesne rodziny mają wiele trudności w odnalezieniu się w zmieniającej się rzeczywistości. 

Coraz częściej dotykają je zjawiska bezrobocia, ubóstwa czy przemocy. Towarzyszą im trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, które rzutują na prawidłowy rozwój dziecka.  

Niezwykle ważne jest umacnianie rodziny i przeciwdziałanie jej dysfunkcjonalności w realizacji 

funkcji psychospołecznych. Należy zatem objąć rodziny wsparciem i podejmować działania służące 

udzielaniu im wszechstronnej pomocy.  

Działalność profilaktyczna to zarówno zapobieganie negatywnym stanom rzeczy, tym które mogą 

dopiero zaistnieć, jak i tym, które już istnieją. Dlatego ważne jest upowszechnianie działań 

profilaktycznych ukierunkowanych na wspieranie rodzin niewydolnych, przejawiających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. Aby sprostać tym zadaniom niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy 

instytucjami i podmiotami, a także wypracowanie sprawnego i efektywnego systemu działań 

wpływających na poprawę sytuacji dziecka i rodziny.  

Niniejszy program stanowi pełne, kompleksowe ujęcie systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz 

zintegrowanie kierunków działań w odniesieniu do mieszkańców miasta i gminy Tychowo. 

 

2. Uwarunkowania prawne programu 

Obowiązek wspierania rodzin przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –

wychowawczych wynikających z zapisów art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej jest zadaniem własnym gminy. 
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Opracowanie Programu oraz jego wdrażanie będzie realizowane w oparciu o przepisy prawne: 

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 

r., poz.575 z późn. zm.), 

2.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn. zm.), 

3.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015. 1390), 

4.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2015. 2082), 

5.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  2016.1943 ), 

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

alkoholizmowi(Dz. U.  2016.487 ), 

7.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

2016 . 1817 ). 

 

3. Diagnoza sytuacji rodzin w gminie Tychowo 

 

Tychowo – miasto  w północno-zachodniej Polsce, położone w województwie 

zachodniopomorskim w powiecie białogardzkim. Położone na pograniczu Pojezierza Drawskiego i 

Równiny Białogardzkiej, w zlewni strugi Liśnicy. Graniczy z następującymi gminami: Barwice, 

Bobolice, Grzmiąca, Połczyn- Zdrój i Świeszyno. Obszar regionu zwany jest Równiną Białogardzką. 

To ponad 7 tysięczna gmina. Zajmuje obszar 35. 875 ha. W skład wchodzi 45 miejscowości, których 

stolicą jest Tychowo. Użytki rolne stanowią 30 % obszaru, a lasy i tereny zielone około 55 %. 

Gmina Tychowo składa się z 21 sołectw. Na terenie gminy Tychowo znajdują się:  

2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 przedszkole, 1 żłobek, 1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

Podborsko, NOREW Kowalki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Drawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Bia%C5%82ogardzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9Bnica_%28dop%C5%82yw_Pars%C4%99ty%29
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Wykres nr 1. Liczba ludności w gminie Tychowo w latach 2014-2016 

 

Źródło: dane Urząd Miejski Tychowo ewidencja ludności. 

 

 

Gminę Tychowo według stanu na dzień 31.12.2016 rok zamieszkiwało 6976 mieszkańców. Na 

powyższym  wykresie nr 1 przedstawiono graficznie liczbę ludności jaka zamieszkiwała w gminie w 

latach 2014-2016. Z danych wynika, że liczba mieszkańców gminy Tychowo systematycznie  maleje.   

Diagnoza lokalna dotycząca funkcjonalności rodzin w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych została dokonana w oparciu o dane z Ośrodka Pomocy Społecznej. Punktem wyjścia 

do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest analiza danych o osobach i 

rodzinach objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie. System pomocy 

społecznej w 2016 roku obejmował wsparciem 373 rodzin, w których przebywało 1315 osoby. Gminę 

Tychowo według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zamieszkiwało 6976 osób. 

Z dokonanej analizy wynika, że 5,3 % ogółem mieszkańców miasta i gminy zostało objętych pomocą 

społeczną.  

 

Tabela nr 1. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2014-2016.  

Rok Liczba 

rodzin 

ogółem 

Rodziny z 

dziećmi 

ogółem 

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci  i 

więcej 

Liczba ludności z podziałem na kobiety, mężczyzn i dzieci w  

Gminie Tychowo 

2838 

1455 

2784 

2812 

1545 

2849 

7206 7077 

2768 

1402 

2806 

6976 

0 

 

 

 

 

ogółem kobiety dzieci mężczyźni 

2014 
2015 
2016 
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2014 509 348 140 130 58 11 5 

2015 509 328 132 125 53 12 3 

2016 373 275 108 103 42 17 2 
Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowo 

 

Z przedstawionej tabeli wynika, że w latach 2014 - 2016 roku liczba rodzin korzystających  z 

pomocy społecznej maleje.  

Głównym celem programu jest stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci 

w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym 

wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych w gminie Tychowo.  

Realizując zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie zatrudnia 1 asystenta rodziny od 2012 roku. 

 Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodziną podstawowego poziomu stabilności 

życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do 

oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. 

Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia 

rodziny. W oparciu o ustawę z dnia 27.04.2012r.m o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona zmiana m.in. w przepisach 

Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego 

stanowiąca, iż Sąd może zobowiązać rodziców biologicznych, jak i samego małoletniego do 

określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny bądź realizowania innych 

form pracy z rodziną. 

Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka 

małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań 

pomocowych ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie już na 

etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, 

zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta polegają na aktywnym wspieraniu rodziny, w 

której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez tę rodzinę. 

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniąca tą 

funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin mieszkaniowych, 

materialnych, zdrowotnych, czy prawnych. Ponadto pomaga również w rozwiązywaniu problemów 

podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby 

kieruje ich na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera również swoich podopiecznych w 

podejmowaniu aktywności społecznej. Do jego zadań należy też motywowanie podopiecznych do 
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podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej 

szkoły lub kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów 

wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do 

podjęcia pracy i wspiera ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia. Intensywna praca asystenta z 

rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza 

rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dzieci w 

miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę 

zastępczą, będącej w gestii powiatu oraz z sądem. Powinien on aktywnie uczestniczyć we wszystkich 

działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. 

W 2014 roku asystent rodziny pracował z 19 rodzinami, w których było 54 dzieci.  

W 2015 roku z 15 w których było 41 dzieci, a w 2016 roku z 15 rodzinami, w których było 41 dzieci.  

Z danych Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w okresie od stycznia do 

grudnia 2016 r. udzielono wsparcia rodzinom w związku z występującymi problemami:  

 

Tabela nr 2. Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze w 2016 roku. 

 

Powód trudnej sytuacji  życiowej 

 

 

ogółem 
Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 133 562 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 3 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 5 29 

Bezrobocie 145 516 

Niepełnosprawność 45 102 

Długotrwała lub ciężka choroba 30 

 

74 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

3 14 

w tym: rodziny niepełne 3 14 

rodziny wielodzietne 0 0 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 4 9 

Narkomania 1 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 
1 1 

Zdarzenie losowe 1 1 

Klęska żywiołowa 2 2 

Razem 373 1315 
Źródło. Sprawozdanie roczne GOPS, stan na 31.12.2016 
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W 2016 roku głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie. Kolejnymi 

najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy było ubóstwo, niepełnosprawność, 

długotrwała lub ciężka choroba . Wśród osób ubiegających się o wsparcie w ramach ustawy o pomocy 

społecznej ubóstwo i bezrobocie pozostają jednym z głównych powodów.  

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych zdiagnozowano na 7 miejscu, w 3 

środowiskach (osób w rodzinie 14 ).  

 Przyczyny tych trudności wynikają z niskich kompetencji wychowawczych, rozbicia rodziny, 

przemocy, uzależnień, chorób psychicznych, czy pogorszeniu statusu rodziny, w tym bezrobocia. Przy 

zapewnieniu wsparcia pomocy pracowników socjalnych, asystenta rodziny i pomocy z innych 

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

W sytuacji, gdy rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie sami wypełniać 

należycie funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci o potrzebie umieszczenia dziecka w 

pieczy zastępczej decyduje Sąd Rodzinny. Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

wykonuje postanowienia Sądu, zapewniając opiekę, a gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej albo w 

rodzinnym domu dziecka ponosi odpowiednio wydatki: 

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej. 

2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej. 

3. 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie (wg stanu na dzień 

31.12.2016 r.) wynika, że z terenu gminy Tychowo liczba dzieci w rodzinach zastępczych      w 2016 

roku wynosiła 6 w tym:  

 w spokrewnionych rodzinach zastępczych 4 dzieci, 

 w niezawodowych rodzinach zastępczych 2 dzieci, 

 w zawodowych rodzinach zastępczych 0 dzieci,  

 w Rodzinnym Domu Dziecka 0 dzieci. 

 

Na dzień 31.12.2016 r. z terenu miasta i gminy Tychowo 9 -oro dzieci przebywało  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
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4. Zasoby gminy 

Program wspierania rodziny na lata 2017-2019 będzie służył realizacji gminnej polityki rodzinnej. 

Działania na rzecz dziecka i rodziny realizują instytucje opisane  

w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 3. Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Tychowo: 

1. Urząd Miasta i Gminy ul. Bobolicka 17, 78-

220 Tychowo 
Dowozy dzieci niepełnosprawnych,  

przyznawanie i wypłacanie stypendiów 

,karta dużej rodziny 

 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   

w Tychowie ul. Wolności 7,78-220 Tychowo                         

Praca socjalna,  pomoc finansowa, rzeczowa,  

dożywianie dzieci w szkołach, aktywizacja 

społeczno-zawodowa,  wspieranie aktywności 

lokalnej  

 
3. Gminna Komisja Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo  

Wsparcie psychologiczne, przygotowywanie  

i realizowanie programów profilaktycznych  

i edukacyjnych wspierających wychowanie 

dzieci, młodzieży, organizacja wypoczynku 

letniego, poradnictwo psychologiczne, 

prawne, świetlice środowiskowe; 

-przeciwdziałanie problemom dotyczącym 

nadużywania alkoholu. 
 

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 

GOPS w Tychowie, 78-220 Tychowo, ul. 

Wolności 7 

Wsparcie i pomoc rodzinom                         

w przezwyciężeniu problemu przemocy, 
 

 
 
 

5. Placówki oświatowo- wychowawcze z terenu 

gminy Tychowo: 

 2 szkoły podstawowe; 

 2 gimnazja; 

 1 przedszkole;  

 1 żłobek. 

Działalność edukacyjno- wychowawcza, 

psychologiczno-edukacyjna, wsparcie 

pedagogiczne, psychologiczne dla rodziców          

i dzieci,  realizacja programów edukacyjnych. 

 

6. Placówki służby zdrowia 

 

 

 

Działalność w zakresie profilaktyki i opieki 

zdrowotnej 

7. Świetlice wiejskie Działalność edukacyjno-wychowawcza 

8. Parafie z terenu gminy  Działalność charytatywna 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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W Gminie Tychowo funkcjonuje szeroki wachlarz form pomocy dla dziecka i rodziny ze 

strony powyższych instytucji. Są to zarówno poradnictwa jak i konkretne usługi, które wspierają 

zwalczanie bezradności opiekuńczo-wychowawczej, zajmują się profilaktyką, walką z sytuacjami 

kryzysowymi, nałogami itp. Instytucje wspierają i pomagają, stworzeniu optymalnych warunków do 

wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2017-2019 

 

1. Cel główny i cele szczegółowe 

 

Cel główny 

 

Stworzenie optymalnych warunków do wychowania dzieci w środowisku rodziny 

biologicznej oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu 

obowiązków opiekuńczo-wychowawczych w gminie Tychowo. 

 

 

Program Wsparcia Rodziny jest dokumentem przewidzianym do realizacji na lata 2017-2019. 

Jego kluczowym celem jest stworzenie spójnego systemu środowiskowej pracy opiekuńczo-

wychowawczej, dzięki któremu zwiększą się szanse życiowe dzieci z zaniedbanych środowisk bez 

konieczności  zrywania więzi z rodziną. 

  Pierwszym i priorytetowym celem szczegółowym niniejszego Programu jest to, aby dziecko 

miało prawo rozwijać się w rodzinie naturalnej. Zawiera on propozycje skorelowanych działań, 

zarówno profilaktycznych, jak i zmniejszających skutki patologii, skierowanych do rodzin, które 

wymagają pomocy nie tylko materialnej, ale głównie socjalnej oraz specjalistycznej (psychologicznej, 

prawnej, pedagogicznej). Proponowane działania mają za zadanie wesprzeć rodzinę z ‘grupy ryzyka”, 

w pełnieniu jej podstawowych funkcji, w myśl zasady, że w pierwszej kolejności wykorzystywane 

powinny być zasoby i możliwości własne rodziny. 

Najważniejsze z tych działań to: 

a) edukowanie rodziców, poprzez dostarczanie im wiedzy o prawidłowościach lub 

nieprawidłowościach funkcjonowania rodziny i ich znaczenia dla rozwoju dziecka; 

b) wspieranie poprzez poradnictwo rodzin przeżywających różnorakie trudności; 

c) konsultacje dla osób zgłaszających problemy wychowawcze z dzieckiem; 

a. Pomoc udzielana dziecku i rodzinie będzie obejmować: 
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d) bezpośrednie kontakty z rodziną i dzieckiem 

e) pomoc doraźną tj. pomoc materialną, napisanie podania, pisma, prośby itp. Pomoc  

f) w załatwieniu spraw urzędowych; 

g) pomoc długofalowa tj. objęcie rodzin pomocą asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką przez 

placówkę wsparcia dziennego, zorganizowanie indywidualnych  

h) lub grupowych zajęć terapeutycznych, udzielanie porad  w sprawach życiowych, związanych z 

prowadzeniem gospodarstwa domowego, budżetu rodzinnego, pielęgnacją i zdrowotnymi 

potrzebami dzieci. 

 Drugim ważnym celem szczegółowym programu jest wspieranie rodzin niewydolnych 

wychowawczo celem przywrócenia prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Najważniejsze z tych działań to: 

a) monitorowanie środowisk zagrożonych trudnymi sytuacjami życiowymi; 

b) skoordynowanie i kompleksowa pomoc ze strony wszystkich instytucji i organizacji 

działających na rzecz dziecka i rodziny ; 

c) zapewnienie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w tym; terapii indywidualnej 

d) podejmowanie działań w kierunku reintegracji rodzin i zapewnienie dziecku optymalnej formy 

opieki; 

e) współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów z dziećmi. 

Trzecim celem szczegółowym doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami podmiotami 

działającymi na rzecz dzieci i rodziny w celu powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziny 

naturalnej. Podstawowym zadaniem do realizowania tego celu jest inicjowanie działań niezbędnych 

do uregulowania sytuacji życiowej rodziny i umożliwienie powrotu dziecka. Rodziny, których dzieci 

opuszczają zastępcze formy opieki wymagają długoterminowego, systematycznego i 

specjalistycznego wsparcia w pełnieniu ról rodzicielskich. Realizacja założeń przyjętych w programie 

pozwoli udzielić rodzinie szybkiej i skutecznej pomocy, aby dziecko mogło do niej powrócić na stałe. 

Reasumując, Program Wspierania Rodziny chcąc przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom, 

kieruje się następującymi zasadami: 

1. Podejmowanie wczesnych działań profilaktycznych zanim narosną problemy; 

2. Praca z dzieckiem w jego środowisku rodzinnym; 

3. Szybkie działania nakierowane na powrót dziecka do rodziny naturalnej; 

4. Praca z dziećmi i młodzieżą zapobiegająca ich wykluczeniu społecznemu.
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2. Harmonogram działań pomocowych. 
 

Tabela nr 4 Harmonogram Programu 

Lp Zadania Działania Termin 

realizacji 

Realizatorzy Wskaźniki 

1. Prowadzenie 

działalności 

profilaktycznej 

na rzec rodziny 

1. udział w kampaniach, konferencjach, 

szkoleniach, seminariach promujących 

wartość rodziny,  

2.  wspieranie i propagowanie idei 

wolontariatu oraz innych form aktywności 

społecznej na rzecz rodziny,  

3. udział w Projektach współfinansowanych 

ze środków pozabudżetowych w tym 

rządowych i ze środków UE majach na 

celu dobro rodziny i rozwój 

specjalistycznego wsparcia,  

4. udział w programach profilaktycznych       

i edukacyjnych wspierających 

wychowanie dzieci i młodzieży. 

2017-2019 Wszystkie 

podmioty 

uczestniczące w 

realizacji 

Programu 

▪ ilość konferencji, szkoleń, 

warsztatów 

▪ ilość artykułów w lokalnej 

parsie, 

▪ ilość plakatów, ulotek 

▪ utworzenie zakładki na 

stronie internetowej, 

▪ ilość programów 

2. Udzielanie 

wsparcia i 

pomocy rodzinie 

przeżywającej 

trudności w 

wypełnianiu 

funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczej 

I Praca z rodziną:  

1. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 

(psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, 

prawne, zawodowe) 

2. udzielenie pomocy finansowej                   

i rzeczowej:  

▪ pomoc w formie dożywiania dla dzieci       

i młodzieży w szkołach,  

▪ udzielanie pomocy dzieciom w formie 

stypendiów, 

▪ udzielanie pomocy w formie zasiłków, 

3. organizowanie czasu wolnego dzieciom w 

2017-2019 Wszystkie 

podmioty 

uczestniczące w 

realizacji 

Programu 

▪ ilość porad udzielonych 

przez psychologa               

i terapeutę, 

▪ ilość zatrudnionych 

specjalistów na terenie 

gminy,  

▪  ilość dzieci dożywianych 

w szkołach, ilość rodzin, 

którym przyznano pomoc 

finansową, 

▪  ilość kolonii, wyjazdów 

itp., liczba rodzin objętych 
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       formie kolonii, wycieczek, wyjazdów,       

       spotkań, imprez itp. 

4. usługi opiekuńcze i specjalistyczne, 

 

II. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka: 

wsparcie asystenta rodziny, pomoc rodziny 

wspierającej, praca socjalna z rodziną 

(kontrakt socjalny), pomoc placówek 

wsparcia dziennego (świetlice itp.) 

usługami opiekuńczymi,  

▪ ilość rodzin objętych przez 

asystenta rodziny, 

▪  ilość rodzin 

wspierających, ilość 

kontraktów socjalnych, 

ilość placówek wsparcia 

dziennego, 

3. Doskonalenie 

współpracy 

pomiędzy 

instytucjami i 

podmiotami 

działającymi na 

rzecz dzieci i 

rodziny. 

1. współpraca szkół, służby zdrowia, OPS, 

sądów, kuratorów, GKRPA, Zespołu 

Interdyscyplinarnego, organizacji 

pozarządowych oraz innymi instytucjami, 

2.  stała współpraca z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie jednostką realizującą 

działania z zakresu pieczy zastępczej, 

3. doskonalenie kadry (szkolenia dla 

pracowników socjalnych, asystentów 

rodziny, rodzin wspierających oraz innych 

specjalistów). 

2017-2019 Wszystkie 

podmioty 

uczestniczące w 

realizacji 

Programu 

▪ liczba szkoleń, spotkań, 

konferencji itp.; 

▪ liczba dzieci, które 

powróciły do rodziny 

naturalnej. 

Źródło: opracowanie własne 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

3 . Odbiorcy Programu 

Odbiorcami Programu są: 

1) Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

2) Dzieci i młodzież ,którym rodzina nie zapewnia należytej opieki; 

3) Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci. 

 

4. Przewidywane efekty realizacji Programu 

Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka  

i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, 

zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny 

i dziecka. Stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. 

  

5. Realizatorzy Programu 

Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie przy 

współpracy z następującymi instytucjami: 

1. Urząd Miasta w Tychowie,  

2. Zespół Interdyscyplinarny, 

3. Policja, 

4. Placówki oświatowe i kulturalne, 

5. Zakłady ochrony zdrowia 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie 

7. Organizacjami pozarządowymi  

 

6. Źródła finansowania 

Realizacja Programu będzie odbywać się w zakresie posiadanych środków budżetu 

gminy, budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 

7. Monitoring i ewaluacja  

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie. 

Monitoring będzie polegał na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących zrealizowanych 

zadań w ramach przedmiotowego programu, we współpracy z podmiotami zaangażowanymi 

w jego realizacje.  
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Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań w oparciu  

o analizę założonych wskaźników. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tychowie co roku do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie merytoryczne i 

finansowe z realizacji programu.  

 

 

Niniejszy dokument został opracowany  

 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   

w Tychowie 
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UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016. poz.575 ze zm.) Rada Miejska, biorąc pod 

uwagę potrzeby, o których mowa w ust. 1, uchwala gminne programy wspierania rodziny. 

 

Zadaniem programu wspierania rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez 

tworzenie systemu wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, w taki sposób aby była w 

stanie samodzielnie zmierzyć się z własnymi problemami. Pomoc powinna mieć na celu 

podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról 

społecznych poprzez wzmocnienie zasobów tkwiących w poszczególnych członkach rodziny, 

poprawę jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziców 

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Aby skutecznie zapobiegać dysfunkcji rodziny koniecznością jest zaangażowanie wszystkich 

instytucji, które wspierają rodzinę. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie odpowiednich 

warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży w taki sposób, aby zapobiegać powielaniu 

nieprawidłowych wzorców w przyszłości. Pozostawienie rodzin bez fachowego dla nich 

wsparcia i pomocy specjalistycznej może spowodować wzrost zjawiska ich degradacji i 

skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami. Ważne jest by pomoc specjalistyczna 

(psychologiczna, socjalna, prawna) mogła być dla rodzin ubogich bezpłatna. W pierwszej 

kolejności rodzinna powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzania się ze swoimi 

problemami, co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku 

oraz stymulować aktywność własną, wyzwalać potencjał i pozwalać na uczenie się nowych 

umiejętności. Pomoc powinna przede wszystkim być nakierowana na wsparcie dziecka w 

rodzinie i w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, organizacji 

pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rodziny i dziecka. 

System wspierania rodziny i pieczy zastępczej został utworzony także ze względu na dobro 

dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, atmosfery miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą 

samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla 

dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem 

rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci w przekonaniu, że 

skuteczna pomoc dla rodzin przezwyciężających trudności w opiekowaniu się i wychowaniu 

dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę 

wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.  

 

 

 

 

 

 


