
U C H WAŁ A NR XVII/138/2016 
Rady Gminy i Miasta Drzewica 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Drzewica 

na lata 2016 ~ 2018 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz na podstawie art. 176 pkt. l ) art. 179 
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2015r. poz. 332) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie 

Drzewica, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

PrzJJi.ący 
Rady Gm~M Drzewicy 

MananKa{)uy 



Załącznik nr l 
do uchwały nr XVII/138/2016 

Rady Gminy i Miasta Drzewica 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

W GMINIE DRZEWICA 

NA LATA 2016-2018 



I. WPROWADZENIE 

Rodzina to podstawowa komórka społeczeństwa i naturalne środowisko 

wychowawcze dziecka, które oddziałuje na jego osobowość, przekazuje mu swój system 

wartości, tradycje, ukierunkowując jego aktywność i postępowanie na całe życie. Prawidłowo 

funkcjomtiąca rodzina konsekwentnie i z powodzeniem spełniająca swoje zadania stanowi 

dla swych członków, przede wszystkim dzieci źródło poczucia własnej wartości i 

bezpieczeństwa. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają 

interdyscyplinarnych rozwiązań. Uzależnienia, przemoc w rodzinie, niezaradność i brak 

umiejętności wychowawczych, zdarzenia losowe wywołujące sytuacje kryzysowe oraz zła 

sytuacja materialna to główne problemy dezorganizujące życie rodzin. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Drzewica na lata 2016 - 2018 

opracowany został na podstawieustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332 ). 

W myśl w/w ustawy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej 

społecznej , zwłaszcza wielodzietne, niepeh1e i mające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz 

publicznych. Podmiotem realizującym ten cel na poziomie Gminy Drzewica jest 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pornocy Społecznej w Drzewicy. Podstawowym zadaniem jest 

rozpoznawanie potrzeb rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej i udzielanie 

świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej . Pornoc powinna koncentrować się na 

wspomaganiu osób i rodzin wymagających wsparcia, a także wzmocnieniu lub odzyskaniu 

zdolności opiekuńczo - wychowawczych oraz zdolności do pełnego i samodzielnego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Szczególną rolę w wykonywaniu tych zadań spełnia 

asystent rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w 

sprawach codziennych. 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim 

wychowankom opuszczającym te rodziny; 

- prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej , 

w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz 

udzielanie infom1acji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje 

rządowe, sarnorządowe i organizacje pozarządowe; 



udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życioweJ ~ w tym w uzyskaniu 

zatrudnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

współpraca z jednostkami administracji rządowej i pozarządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi 

się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny i w 

konsultacji z zespołem interdyscyplinarnym, określającego cel, spodziewane efekty, 

zakres działań oraz role wszystkich osób, których dotyczy plan pracy z rodziną w 

przezwyciężeniu kryzysu w rodzinie; 

monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach; 

współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo

wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym 

ośrodkiem preadopcyjnym, w którym umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej i sądem. 

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu są spójne z kierunkami działań 

przyjętymi w szczególności w następujących aktach prawnych: 

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , 

-ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , 

-Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Drzewica na lata 2016-2022 

- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ( Dz.U. z 2015r. 

poz.1390) 

II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z 

dysfunkcjami takimi jak: uzależnienia, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu 

rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w peh1ieniu ról rodzicielskich, małżeńskich 

i zawodowych. 

Dysfunkcje te wyrażają się głównie niedojrzałością emocjonalną, problemami we 

współżyciu z ludźmi, trudnościami adaptacyjnymi, niezaradnością w prowadzeniu 



gospodarstwa domowego, problemami wychowawczymi w środowisku rodzinnym 

i zawodowym. Istotną rolę zgodną z polityką społeczną państwa odgrywa praca socjalna 

w połączeniu ze wsparciem finansowym lub rzeczowym. To pracownicy socjalni są 

pierwszymi osobami, które mąją bezpośredni kontakt z rodziną w środowisku. 

Przeprowadzając wywiady środowiskowe dokonują diagnozy problemów. 

Gminę Drzewica według stanu na dzień 31.12.2.015r. zamieszkiwało 11 000 mieszkańców. 

W poniższych tabelach przedstawiono liczbę osób i rodzin korzystających ze wsparcia 

MGOPS w Drzewicy. 

Liczba osób i rodzin korzystających ze wsparcia MGOPS w Drzewicy w la.tach 2013-

2015 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2013 389 1503 

2014 356 1169 

2015 335 1044 
' 
Zródło: Opracowanie własne MGOPS w Drzewicy 

Głównym powodem przyznania pomocy w 2013 r. było bezrobocie. Problem 

bezrobocia jest głównym problemem mieszkańców Gminy Drzewica. w dalszej kolejności 

ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność i alkoholizm. 

Główne powody ubiegania się o pomoc społeczną w latach 2013-2015 

Powód ubiegania się 2013 rok 2014 rok 2015 rok 
o pomoc 

ubóstwo 138 128 146 

bezrobocie 271 235 247 

niepełnosprawność 64 63 62 

dhtgotrwała choroba 83 81 96 

Bezradność 17 16 26 

Alkoholizm 5 6 12 
' 
Zrodło: Opracowame własne MGOPS w Drzewicy 

W związku z problemem bezradności rodzin niewydolnych wychowawczo objęto je 

szczególną opieką pracowników socjalnych i asystenta rodziny. 



Osoby w wieku produkcyjnym mają ograniczone szanse na znalezienie zatrudnienia 

w naszym terenie- brak zakładów pracy. 

Edukacja szkolna w gminie Drzewica prowadzona jest w ptęctu szkołach 

podstawowych, dwóch szkołach filialnych, gimnaz;jum szkole ponadgimnazjalnej oraz w 

dwóch placówkach przedszkolnych (w tym l przedszkole i l punkt przedszkolny). 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Drzewica 

Szkoła Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy 291 

Szkoła Podstawowa IlU. Polskich 
371 

Olimpijczyków w Drzewicy 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 
157 

w Radzieach Dużych 

Szkoła Podstawowa w Idzikawieach 72 

Szkoła Podstawowa w Brzustowcu 87 

Szkoła Filialna w Krzezonowie .... 
.)..) 

Szkoła Filialna w Jelni 22 

Szkoła Podstawowa llU. Stefana 
78 

Żeromskiego w Domasznie 

Przedszkole samorządowe w Drzewicy 173 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
161 

Drzewicy im. Hubala 

Razem 1445 

Zródło: Dane Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Drzewicy. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pornocy Społecznej w Drzewicy realizuje wieloletni 

rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", z którego korzystają dzieci z 

rodzin spełniających jego wymogi. Większość szkół posiada własną stołówkę szkolną w której 

przygotowywane są gorące posiłki , tylko w trzech najmniejszych szkołach ze względu na brak 

pomieszczeń na stołówki szkolne, dzieci otrzymują kanapki z warzywami i owoce. 

Gdy dochodzi do sytuacji w której rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni 

praw rodzicielskich lub władza zostaje ograniczona, sąd postanawia o ustanowieniu nad 

dzieckiem opieki zastępczej i umieszczeniu poza rodziną biologiczną. 



Aktualnie w gminie Drzewica funkcjonuje 5 rodzin zastępczych, w których 

przebywa 9 dzieci. Jedno pogotowie opiekuńcze - troje dzieci i dwie zawodowe rodziny 

zastępcze z 6 dzieci. Ośrodek Pornocy Społecznej prowadzi pracę socjalną z rodzinami tych 

dzieci. 

Ul. ZASOBY GMINY 

Gminny Program W spierania Rodziny w Gminie Drzewica na lata 2016 - 2018 będzie 

służył realizacji gminnej polityki rodzinnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny realizują 

instytucje z terenu gminy opisane w poniższej tabeli. 

Lp. Nazwa i adres placówki Rodzaj działalności 

l. Miejsko-Gminny Ośrodek Pornocy Praca socjalna, pomoc finansowa i rzeczowa, 
Społecznej w Drzewicy dożywianie dzieci w szkołach i stypendia 

szkolne, praca asystenta rodziny. 

2. Gmina Drzewica Przyznawanie i wypłacanie wyprawki 
szkolnej, dowozy uczniów do szkół. 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Przeciwdziałanie problemom dotyczących 
Problemów Alkoholowych nadużywania alkoholu, organizowanie 

kolonii dla dzieci, działania profilaktyczne. 

4. Zespół Interdyscyplinarny W sparcie i pomoc rodzinom 
w przezwyciężaniu problemu przemocy. 

5. Placówki służby zdrowia z terenu Działalność w zakresie profilaktyki i opieki 
Gminy Drzewica zdrowotnej. 

6. Placówki oświatowo- wychowawcze Działalność edukacyjno -wychowawcza, 
z terenu Gminy Drzewica wsparcie pedagogiczne dla rodziców 

i dzieci. 

7. Organizacje pozarządowe Wyjazdy wakacyjne dla dzieci. 
Organizowanie zajęć pozaszkolnych dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

8. Regionalne Centrum Kultury Organizowanie zajęć tanecznych, 
plastycznych, muzycznych oraz orkiestra 
dęta. 

9. Kluby spmiowe z terenu gminy W spieranie i upowszechnianie kultury 
Drzewica fizycznej i sportu, aktywnych fom1 

wypoczynku oraz propagowanie zdrowego 
stylu życia. 

10. Lokalna Grupa Działania Organizowanie rajdów pieszych, 
n/Drzewiczką rowerowych, spływów kajakowych oraz 

konkursów dla dzieci i rodzin z terenu gminy 
Drze wica. 



IV. REALIZATORZY PROGRAMU 

Głównym realizatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pornocy Społecznej w Drzewicy. 

Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację programu będzie wyznaczony pracownik 

socjalny zatrudniony w MGOPS. 

Program realizowany jest we współpracy z następującymi instytucjami: 

- Urzędem Gminy i Miasta w Drzewicy, 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzewicy, 

- Zespołem Interdyscyplinarnym, 

- Policją, 

- Sądem Rejonowym 

- Placówkami oświatowymi , 

- Ośrodkami Zdrowia, 

- Organizacjami pozarządowymi 

- Powiatowym Centrum Pornocy Rodzinie w Opocznie, 

V. CELE PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

Cel główny: wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

Cele szczegółowe: 

l) podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny; 

2) materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych bezradnością; 

3) wspieranie rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo w rozwiązywaniu 

ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w 

rodzinach; 



VI. ZADANIA PROGRAMU 

Harmonogram Gminnego Programu W spierania Rodziny na lata 2016 - 2018 

w Gminie Drzewica został przedstawiony w formie ponizszych tabel. 

l. Cel szczegółowy 1: Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz 
rodziny. 

ZADANIA REALIZATORZY PLANOWANY WSKAŹNIKI ŹRÓDŁA 
/PARTNERZY TERMIN FINANSOWANIA 

REALIZACJl 

l. Promocja MGOPS, 2016-2018 liczba środki własne 

i realizacja GKRPA, zrealizowa- realizatorów 
programów placówki nych 
profilaktycznych, oświatowe programów 
terapeutycznych, w stosunku 
psychoedukacyjnych, do 
skierowanych zaplanowa-
do dzieci. nych 

2. Działania MGOPS, 2016-2018 Liczba środki własne, 
aktywizujące PUP osób, które Europejski 
zawodowo otrzymały Fundusz 
i społecznie na rzecz certyfikaty Społeczny 
rodzin, w których ukończenia 
opiekunowie szkoleń, 
pozostają bez pracy, warsztatów 
w ramach projektów w stosunku 
współfinansowanych do liczby 
ze środków Unii osób 
Europejski ej. biorących 

udział w 
projektach 



2. Cel szczegółowy II: Wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych 

bezradnością. 

ZADANIA REALIZATORZY PLANOWANY WSKAŹNIKI ŹRÓDŁA 
/PARTNERZY TERMIN FINANSOWANIA 

REALIZACJI 

l . Zapewnienie MGOPS 2016-2018 liczba rodzin środki własne, 

pomocy finansowej objętych środki 

i rzeczowej rodzinom pomocą zewnętrzne 

zagrożonym kryzysem finansową 
lub przeżywającej w stosunku 
trudności do rodzin 
w wypełnianiu funkcji objętych 

opiekuńczo- pomocą 

wychowawczych. ogółem 

2. Zapewnienie MGOPS, 2016-2018 liczba środki własne, 
dzieciom i młodzieży placówki dożywianych środki 
z ubogich rodzin oświatowe dzieci zewnętrzne 

posiłków w szkole w stosunku 
do liczby 
złożonych 

wniosków 

3. Pornoc MGOPS, 2016-2018 liczba środki własne 
w zaopatrzeniu dzieci placówki zakupionych realizatorów 
i młodzieży oświatowe wyprawek działania, środki 

w artykuły szkolne w stosunku zewnętrzne 

i podręczniki oraz do złożonych 
stypendia i zasiłki wniosków, 
szkolne. 

liczba 
przyznanych 
stypendiów 
w stosunku 
do złożonych 
wniosków, 

liczba 
przyznanych 
zasiłków 

szkolnych 
w stosunku 
do złożonych 
wniosków 

4. Współfinansowanie Gmina, MGOPS 2016-2018 liczba środki własne 



pobytu dziecka um1eszczo-
umieszczonego nych dzieci 
w pieczy zastępczej. 

3. Cel szczegółowy III: Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo 
w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmacnianie i wyzwalanie zasobów 
tkwiących w rodzinach. 

ZADANIA REALIZATORZY/ PLANOWANY WSKAŹNIKI ŹRÓDŁO 
PARTNERZY TERMIN FINANSOWANIA 

REALIZACJI 

l. Prowadzenie MGOPS 2016-2018 liczba środki własne 

monitoringu monitorowanych 
sytuacji rodzin rodzin 
zagrożonych 

kryzysem. 

2. Wspieranie MGOPS 2016-2018 liczba środki 
rodzin przez asystentów zewnętrzne, 

asystenta rodziny. w stosunku do środki własne 

liczby 
wspieranych 
rodzin 

3. Konsultacje MGOPS, GKRPA 2016-2018 liczba środki własne 
i poradnictwo 

PCPR, Ośrodek 
udzielonych realizatorów 

specjalistyczne porad, 
(w tympomoc Interwencji konsultacji 
psychologiczna Kryzysowej 

i prawna). 

4. Kierowanie MGOPS, Zespół 2016-2018 liczba osób środki własne 
sprawców Interdyscyplinarny, objętych realizatorów 
przemocy do PCPR działaniami 
uczestnictwa w korekcyjno-
programach edukacjnymi 
korekcyjno- w stosunku do 
edukacyjnych toczących się 
mających na celu postępowań 
ogramczeme 
przemocy 
w rodzinie. 



5. Monitorowanie MGOPS, GKRPA 2016-2018 liczba osób, środki własne 
środowisk które podjęły realizatorów 
zagrożonych terapię 

uzależnieniami, w stosunku do 
motywowanie do liczby osób 
podjęcia terapii. uzależnionych 

VII. ODBIORCY PROGRAMU 

Odbiorcami Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Drzewica są: 

l) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych; 

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

3) mieszkańcy gminy, przedstawiciele instytucji oraz shtżb pracujących na rzecz dzieci 

i rodzin. 

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

Spodziewanym efektem realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny ma być: 

-poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu 

sytuacji kryzysowych, 

- poprawa sytuacji dziecka w rodzinie, 

-powrót dzi.ecka z pieczy zastępczej, 

- poprawa stanu zdrowia dzieci przez organizowanie aktywnych form wypoczynku oraz 

propagowanie zdrowego stylu życia. 

IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są: 

l) Środki własne gminy zaplanowane w 2016 roku w budżecie Gminnego Ośrodka Pornocy 

Społecznej w Drzewicy w kwocie- 85 904,00 zł. 

2) środki zewnętrzne. 



X. MONITORING I EWALUACJA 

Monitodng będzie polegał na: 

-sporządzaniu sprawozdawczoś.ci kwartalnąj~ półrocznej i rocznej ~ 

- zbieraniu danych dotyczących rodziny i jej analizie .. 

Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań głównie w oparciu 

o analizę założonych wskaźników. 

XI. SPOSÓB KONTROLI I REALIZACJI PROGRAM.U 

l. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia 

Radzie Gminy i Miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 

2. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich wojewodzie w wersji elektronicznej~ z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny 

i pieczy zastępczej. 


