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I. WSTĘP 

Rodzina jeśt podśtawową komo rką śpołeczną oraz naturalnym ś rodowiśkiem 

wychowawczym zapewniającym prawidłowy rozwo j wśzyśtkich jej członko w,  

a w śzczego lnoś ci dzieci.  Rodzina to pierwśze i podśtawowe ś rodowiśko wychowawcze 

dziecka, w kto rym nabywa wiedzę o otaczającym ś wiecie, śtośunkach międzyludzkich, 

kśztałtuje śwo j śyśtem wartoś ci i uczy śię pełnienia ro l śpołecznych. W rodzinie dziecko 

uczy śię wyraz ac  śwoje uczucia oraz wartoś ciowac  co jeśt dobre, a co złe.  Rodzina 

kśztałtuje ośobowoś c  i pośtawy śpołeczne młodego pokolenia.  

Dynamiczne zmiany w zakreśie z ycia rodzinnego, kto rych wśpo łcześ nie 

doś wiadczamy, śpowodowały deśtabilizację niekto rych rodzin. Pojawiły śię problemy 

opiekun czo-wychowawcze, uzalez nienia, izolacja śpołeczna. Ośłabieniu lub zerwaniu 

uległy więzi rodzinne, co iśtotnie wpłynęło na śtrukturę rodziny, jej śpoiśtoś c , 

pozytywne śtośunki między wśzyśtkimi członkami, zaburzyło ro wnowagę 

wewnątrzrodzinną oraz wpłynęło na: poczucie bezpieczen śtwa domowniko w, rozwo j 

ośobowoś ci dziecka, zdolnoś ci adaptacyjne. Przemiany gośpodarczo-kulturowe 

śpowodowały znaczny wzrośt ośo b bezradnych, nieradzących śobie z codziennymi 

problemami. Wś ro d czynniko w śkładających śię na dezintegrację rodziny nalez y 

wymienic  m.in.: niezaradnoś c  z yciową członko w rodziny, brak śtabilizacji zawodowej 

i materialnej, zaniedbywanie obowiązko w opiekun czych względem dzieci, niewydolnoś c  

wychowawczą rodzico w, niśki poziom kulturalny, moralny i intelektualny dorośłych, 

przemoc w rodzinie oraz alkoholizm jednego lub obojga rodzico w. Z tego powodu coraz 

więcej rodzin i dzieci wymaga śpecjaliśtycznego wśparcia i zaangaz owania wielu 

inśtytucji w przezwycięz anie iśtniejących dyśfunkcji. Podśtawą do rozwiązywania 

problemo w śpołecznych jeśt wśpieranie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych 

relacji w rodzinie oraz we właś ciwym wypełnianiu ro l śpołecznych przez jej członko w. 

Wśparcie rodziny powinno byc  wcześne i miec  charakter profilaktyczny. Działania 

przyniośą najlepśzy efekt, gdy będą odbywac  śię za zgodą rodziny i z jej aktywnym 

udziałem.   

Gminny Program Wśpierania Rodziny śtanowi pełne, komplekśowe ujęcie śyśtemu 

wśparcia dziecka i rodziny oraz zintegrowanie kierunko w działan  w odnieśieniu 

do mieśzkan co w Gminy Łączna. 
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Uśtawa o wśpieraniu rodziny i śyśtemie pieczy zaśtępczej z dnia 9 czerwca 2011 

roku nakłada na gminę obowiązek opracowywania i realizacji 3-letnich programo w 

wśpierania rodziny.  

Celem Programu jeśt zaplanowanie i podjęcie działan  z zakreśu pomocy rodzinom 

naturalnym przez ywającym ro z nego typu trudnoś ci zakło cające lub uniemoz liwiające 

prawidłowe wypełnianie podśtawowych funkcji opiekun czo-wychowawczych oraz 

śtworzenie śpo jnego i śkutecznego śyśtemu pomocy dla rodzin. W ś wietle załoz en  

uśtawy, pomoc dziecku i jego rodzinie powinna miec  charakter interdyścyplinarny i byc  

udzielana przez właś ciwych śpecjaliśto w ramach zintegrowanego śyśtemu. Waz ne jeśt, 

aby zaro wno działania, jak ro wniez  decyzje względem rodziny i jej członko w były 

podejmowane przy wśpo łpracy wyśpecjalizowanych inśtytucji, tj.: pomocy śpołecznej, 

śądu, policji, itp. 

Gło wnym załoz eniem Gminnego Programu Wśpierania Rodziny na lata 2021-2023 

jeśt tworzenie warunko w śprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny poprzez 

rozwijanie śyśtemu profilaktyki, wśparcia dzieci oraz rodzin przez ywających trudnoś ci  

w wypełnianiu funkcji opiekun czo-wychowawczych z ternu Gminy Łączna. 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

Zapiśy Gminnego Programu Wśpierania Rodziny na lata 2021-2023 śą 

odzwierciedleniem śtandardo w i norm prawa wynikających z uśtawodawśtwa krajowego, 

znajdujących śię m.in. w : 

- Konśtytucji Rzeczpośpolitej Polśkiej z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz. U. Z 1997r. nr 78,  

poz. 483 ze zm.), 

- Uśtawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wśpieraniu rodziny i śyśtemie pieczy zaśtępczej  

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 821 ze  zm.), 

- Uśtawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy śpołecznej (Dz. U. z 2020r.  

poz. 1876 z po z n. zm.), 

- Uśtawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 

z 2021r., poz. 1249), 

- Uśtawie z dnia 26 paz dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzez woś ci i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119), 

- Uśtawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020r.  

poz. 2050), 
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- Uśtawie z dnia 25 lutego 1964r.  Kodekś rodzinny i opiekun czy (t. j. Dz. U. z 2020r.,  

poz. 1359) 

- Uśtawie z dnia 4 liśtopada 2016r. o wśparciu kobiet w ciąz y i rodzin „Za z yciem”  

(t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1329), 

- Uśtawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy pan śtwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., 

poz. 2407 z po z n. zm.), 

- Uśtawie z dnia 28 liśtopada 2003r. o ś wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r.,  

poz. 111 ze zm.), 

- Uśtawie z dnia 7 wrześ nia 2007r. o pomocy ośobom uprawnionym do alimento w  

(t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 877), 

- Uśtawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoś ci poz ytku publicznego i wolontariacie  

(t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.). 

 

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Łączna jeśt jedną z pięciu gmin powiatu śkarz yśkiego, połoz ona w 

południowej jego częś ci i w po łnocnej częś ci wojewo dztwa ś więtokrzyśkiego i zajmuje 

powierzchnię 61,42 km2 z duz ym udziałem laśo w 57,7%. Korzyśtnym elementem 

uśytuowania gminy jeśt bezpoś rednie śąśiedztwo aglomeracji miejśkiej Kielc oraz 

oś rodko w miejśkich Suchedniowa i Skarz yśka-Kamiennej, w kto rych ludnoś c  gminy 

znajduje zatrudnienie. Gmina od zachodu graniczy z gminami Zagnan śk i Bliz yn, od 

po łnocnego wśchodu z gminą Suchednio w, od wśchodu z gminą Bodzentyn, a od południa 

z gminą Maśło w.  W śkład gminy wchodzi 13 śołectw. 

Gminę Łączna zamieśzkuje 5067 ośo b (dane Urzędu Gminy na dzien : 31.12.2020r.). 

Moz na zatem dośtrzec tendencję śpadkową w poro wnaniu z rokiem 2019, w kto rym na 

dzien  31.12.2019r. liczba mieśzkan co w wynośiła 5157 ośo b. 

Wg danych ewidencyjnych Oddziału Wojewo dzkiego Pan śtwowej Słuz by Ochrony 

Zabytko w w Kielcach na obśzarze gminy Łączna wyśtępuje: 

-  zabytkowy koś cio ł parafialny pod wezwaniem ś w. Szymona i Judy Tadeuśza, 

- dwa zabytkowe cmentarze, 

- trzy miejśca pamięci narodowej z okreśu II Wojny S wiatowej. 

Na terenie gminy znajdują śię relikty dawnych młyno w lub kuz niczek, jak ro wniez  

przepiękna zabytkowa Aleja Lipowa od koś cioła do cmentarza. 
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Godne podtrzymania śą tradycje lokalnej śztuki ludowej. Dotyczy to zwłaśzcza 

wyrobo w z drewna (śnycerki, rzez by i płaśkorzez by, itp.), a takz e wytwory zrobione m.in. 

na śzydełku (np. obruśy, śerwetki, ozdoby) lub na drutach. W Gminie Łączna działa kilka 

Ko ł Gośpodyn  Wiejśkich chętnie angaz ujących śię w z ycie gminy. 

W Gminie nie ma rozwiniętej śieci przemyśłowej, funkcjonuje jedynie jeden zakład 

wydobywania kwarcytu, gdzie znajduje pracę wielu mieśzkan co w. Poza tym iśtnieje 

kilka niewielkich zakłado w, gło wnie o charakterze rodzinnych firm. Pomimo znacznego 

obśzaru rolniczego, ludnoś c  gminy Łączna rzadko decyduje śię na pracę w rolnictwie 

(przewaga niewielkich gośpodarśtw). Z uwagi na niśką opłacalnoś c  związaną z pracą 

rolniczą, wiele rodzin rezygnuje z upraw. Częś c  mieśzkan co w znajduje zatrudnienie w 

pobliśkich miaśtach (gło wnie Kielce), jednakz e znaczna częś c  mieśzkan co w pozośtaje 

bez pracy przez wiele lat. Niekorzyśtna śytuacja śpołeczno - gośpodarcza 

charakteryzująca śię ograniczoną moz liwoś cią znalezienia zatrudnienia, powoduje 

niezaśpokojenie podśtawowych potrzeb z yciowych wielu rodzin. 

Ten czynnik z kolei negatywnie wpływa  na funkcjonowanie mieśzkan co w Gminy i 

prowadzi do wyśtępowania patologii śpołecznych, a takz e znajduje to odzwierciedlenie 

w wypełnianiu funkcji rodzinnych. 

Na terenie gminy działają trzy placo wki oś wiatowe, tj.: Ześpo ł Szko ł w Łącznej 

(obejmujący Szkołę Podśtawową oraz przedśzkole), Ześpo ł Szko ł w Goz dzie (obejmujący 

Szkołę Podśtawową i oddział przedśzkolny) oraz Szkoła przy Stowarzyśzeniu Rozwoju 

Społecznego „Zalezianka” (wraz z oddziałem przedśzkolnym). Powyz śze placo wki poza 

działalnoś cią edukacyjno-wychowawczą, realizują programy edukacyjne dla dzieci. W 

gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka, kto ra poza rozpowśzechnianiem czytelnictwa 

organizuje ro z nego rodzaju imprezy i eventy. W gminie Łączna działa ro wniez  Gminna 

Komiśja Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych i Narkomanii, działająca przy 

Urzędzie Gminy. Poza działalnoś cią w zakreśie zwalczania uzalez nien , wśpiera ona 

ro wniez  rozwo j programo w i działan  profilaktycznych śkierowanych do dzieci i 

młodziez y. Placo wkami działającymi na rzecz wśpierania dzieci śą utworzone na terenie 

gminy Łączna w 2019 roku ś wietlice ś rodowiśkowe uśytuowane w miejścowoś ci: 

Kamionki, Klono w oraz Zago rze, kto re powśtały w ramach projektu „ Wśpieramy rodziny 

w gminie Łączna”. Celem projektu było ukazanie roli ś wietlicy ś rodowiśkowej jako jednej 

z form inśtytucjonalnej pomocy dzieciom i młodziez y z rodzin ubogich, zaniedbanych 

wychowawczo, czy zagroz onych wykluczeniem śpołecznym. 
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Dla ucześtniko w ś wietlic zaplanowano komplekśowe wśparcie dla 60 dzieci (w wieku od 

7 do 16 lat) w kaz dej filii po 20 dzieci. Dla kaz dego dziecka zośtał śporządzony 

indywidualny plan wśparcia, w  tym dośtośowany do indywidualnych potrzeb dziecka 

m.in. pomoc w nauce, organizowanie czaśu wolnego, rozwijanie umiejętnoś ci 

interperśonalnych. W ś wietlicach realizowane śą ro wniez  zajęcia z języka angielśkiego, 

informatyczne oraz zajęcia teatralno-muzyczne. Rodzice i opiekunowie dzieci biorący 

udział w projekcie zapewnione mają wśparcie śpecjaliśto w w zakreśie pśychologii  

i prawa.  

Jedną z korzyś ci, jakie nieśie działalnoś c  placo wek wśparcia dziennego  

w ś rodowiśku lokalnym, jeśt pomaganie dzieciom i młodziez y z rodzin dyśfunkcyjnych 

bez koniecznoś ci ich izolowania od domu rodzinnego. Dzieci bezpoś rednio po zajęciach 

śzkolnych mają moz liwoś c  udania śię na kilka godzin do placo wki – ś wietlicy 

ś rodowiśkowej, a wieczorem wro cic  do domu. W ten śpośo b mają zagośpodarowany czaś 

po zajęciach śzkolnych, przy jednocześnym utrzymaniu kontaktu z najbliz śzymi. Placo wka 

wśparcia dziennego pełni zatem rolę kompenśacyjną wobec rodzin, kto re nie śą w śtanie 

śpełniac  wielu śwoich podśtawowych funkcji. Zagadnienie inśtytucjonalnej pomocy 

dzieciom i młodziez y z rodzin ubogich, zaniedbanych wychowawczo, czy zagroz onych 

wykluczeniem śpołecznym śą śzczego lnie waz ne w małych ś rodowiśkach wiejśkich, gdzie 

pomoc ma częśto ograniczony charakter. 

Analiza śytuacji śpołecznej ukazuje, z e w gminie Łączna iśtniała potrzeba 

powołania S wietlicy ś rodowiśkowej i udzielenie tej grupie ośo b komplekśowego 

wśparcia. 

 

IV. ANALIZA SYTUACJI DZIECKA I RODZINY W GMINIE ŁĄCZNA 

Pomoc śpołeczna wg uśtawy z 12 marca 2004r. o pomocy śpołecznej śtanowi 

inśtytucję polityki śpołecznej mającej na celu pomoc ośobom i ludziom  

w przezwycięz aniu trudnych śytuacji z yciowych i doprowadzenie do uśamodzielnienia. 

Jednośtką wykonującą zadania z zakreśu pomocy śpołecznej jeśt Gminny Oś rodek 

Pomocy Społecznej w Łącznej, kto ry jako jednośtka organizacyjna umoz liwia 

przezwycięz anie trudnych śytuacji z yciowych tym, kto rzy nie śą w śtanie śami ich 

pokonac , wykorzyśtując właśne uprawnienia, zaśoby i moz liwoś ci. 

Z pomocy ze śtrony Gminnego Oś rodka Pomocy Społecznej w Łącznej w 2020 roku 

w śkorzyśtało 275 rodzin, z łączną liczbą ośo b w rodzinie wynośzącą 730 ośo b.  



 

8 

 

Wś ro d tej grupy ośo b 82 to rodziny z dziec mi i 24 – rodziny niepełne. Na prześtrzeni 

ośtatnich lat liczba ośo b korzyśtających z pomocy jeśt podobna, nie mniej jednak moz na 

zauwaz yc  niewielką tendencję śpadkową w odnieśieniu do ośo b zgłaśzających śię 

wyłącznie po pomoc finanśową. Zwiękśza śię natomiaśt liczba ośo b, kto rym jeśt udzielana 

pomoc w formie pracy śocjalnej.  

 

W odnieśieniu do powodo w udzielania pomocy w 2020 roku, śytuacja przedśtawiała 

śię naśtępująco: 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 

Ubo śtwo 35 55 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomnoś c  1 1 

Potrzeba ochrony macierzyn śtwa 16 71 

W tym:  

            Wielodzietnoś c  
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48 

Bezrobocie 94 233 

Niepełnośprawnoś c  48 73 

Długotrwała lub cięz ka choroba 76 139 

Bezradnoś c  w śprawach opiekun czo-wychowawczych 

i prowadzenia gośpodarśtwa domowego – ogo łem 
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22 

W tym: 

             Rodziny niepełne 

 

2 
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             Rodziny wielodzietne 0 0 

Przemoc w rodzinie 1 2 

Alkoholizm 24 29 

Narkomania 0 0 

Trudnoś ci przyśtośowania śię do z ycia po zwolnieniu z 

zakładu karnego  

 

2 

 

3 

Zdarzenie lośowe 0 0 

 

Nie moz na jednak przyjmowac , iz  pomoc udzielana jeśt wyłącznie z jednego 

powodu. Wś ro d grupy ośo b korzyśtających z pomocy GOPS, znajdują śię bowiem 

problemy wśpo łiśtniejące, do kto rych najczęś ciej zaliczają śię alkoholizm, długotrwała 
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lub cięz ka choroba oraz wielodzietnoś c , czy bezradnoś c  w śprawach opiekun czo-

wychowawczych. Fakt wyśtępowania wielu dyśfunkcji śprawia, iz  praca z rodzinami  

w kierunku poprawy ich śytuacji, jeśt niezwykle trudna. Przyczyna wyśtępowania takiej 

śytuacji moz e miec  podłoz e w zbyt małej liczbie form wśparcia rodziny przez ywającej 

trudnoś ci. Niedośtatki w tym względzie śtanowią śpecyfikę niewielkich, wiejśkich gmin, 

do kto rych grona zalicza śię gmina Łączna. W śytuacji wyraz nych ograniczen  

oddziaływan  wychowawczych i opiekun czych ze śtrony placo wek w ś rodowiśku 

wiejśkim, nie rzadko zdarza śię, iz  rodzina pozośtaje jedynym ś rodowiśkiem 

opiekun czo-wychowawczym. Biorąc pod uwagę powyz śze, waz ne jeśt, by rodzina 

funkcjonowała prawidłowo.  Stanowi to z kolei o potrzebie realizacji działan  mających na 

celu poprawę funkcjonowania rodziny i pomoc w kierunku podnieśienia kwalifikacji 

opiekun czo-wychowawczych. 

 

ASYSTENT RODZINY 

Rodzinie przez ywającej trudnoś ci w wypełnianiu funkcji opiekun czo-

wychowawczej moz e byc  przyznany aśyśtent rodziny. 

Aśyśtent rodziny   w przypadku zagroz enia prawidłowego rozwoju dziecka w rodzinie, ma 

wśpomagac  rodzinę w ośiągnięciu przez nią śtabilnoś ci z yciowej, umoz liwiającej 

prawidłowe wypełnianie funkcji opiekun czo-wychowawczej. 

Zadania aśyśtenta rodziny okreś la art.15.1 Uśtawy  wśpieraniu rodziny i śyśtemie pieczy 

zaśtępczej a zakreś tych zadan  obejmuje 4 obśzary: 

 bezpoś rednią pracę z rodzicami, 

 bezpoś rednia pracę z dziec mi, 

 działania poś rednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, 

 organizowanie właśnego warśztatu pracy. 

Waz ną rolę w pracy aśyśtent rodziny w wykonywaniu czynnoś ci śłuz bowych 

odgrywa wśpo łpraca z podmiotami, inśtytucjami, najczęś ciej śą to placo wki oś wiatowe, 

śłuz ba zdrowia, śąd, policja, urzędy, itp. Z uwagi na złoz onoś c  problemo w w danej 

rodzinie niezbędna jeśt interdyścyplinarna wiedza i wśparcie całego śyśtemu 

oddziałującego na dziecko, jak i rodzico w. Poniewaz  do gmin nalez y zabezpieczenie 

podśtawowych potrzeb rodziny, a tym potrzeb wynikających z trudnoś ci opiekun czo-

wychowawczych aśyśtenci rodziny wśpo łpracują ś ciś le z pracownikami śocjalnymi.  
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Pracownik śocjalny i aśyśtent rodziny mają wśpo lnego adreśata, kto rym jeśt rodzina 

przez ywającą trudnoś ci i problemy opiekun czo-wychowawcze. Obydwa zawody działają 

na podobnych płaśzczyznach i mają wśpo lne cele w zakreśie wśparcia rodziny. 

Zgodnie z uśtawą o wśpieraniu rodziny i śyśtemie pieczy zaśtępczej, pracownik śocjalny 

po wcześ niejśzym przeprowadzeniu wywiady ś rodowiśkowego, dokonuje analizy 

śytuacji rodziny i na jej podśtawie wyśtępuje do Kierownika Oś rodka Pomocy Społecznej 

z wniośkiem o przydzielenie aśyśtenta rodziny. Działania pracownika śocjalnego i 

aśyśtenta rodziny uzupełniają śię, podąz ają w tym śamym kierunku, podnośząc 

efektywnoś c  pracy z rodziną i poziom zaufania do śyśtemu pomocowego. 

Uśtawa z dnia: 9 czerwca 2011r.  o wśpieraniu rodziny i śyśtemie pieczy zaśtępczej 

śtanowi, z e w przypadku niemoz noś ci zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez 

rodzico w zośtaje ono umieśzczone w pieczy zaśtępczej. Pośtanowienie w tej śprawie 

podejmuje Sąd. 

Piecz zaśtępcza moz e byc  śprawowana w formie: 

-rodzinnej, 

-inśtytucjonalnej. 

Rodzinną pieczę zaśtępczą śtanowią rodziny zaśtępcze: śpokrewnione, 

niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. Inśtytucjonalna piecza zaśtępcza 

to: placo wki opiekun czo-wychowawcze, interwencyjne, oś rodki preadopcyjne. 

Z terenu gminy Łączna w inśtytucjonalnej pieczy zaśtępczej w 2020r. przebywało 2 

dzieci, w rodzinnej pieczy zaśtępczej  przebywało natomiaśt 8 dzieci.  

Z powyz śzego wynika, iz  na terenie gminy Łączna iśtnieje problem związany z 

zagroz eniem umieśzczenia dzieci w pieczy zaśtępczej  i placo wce opiekun czo-

wychowawczej. Waz ne jeśt aby podejmowac  działania w celu dalśzego rozśzerzania śię  

tego problemu. Nalez y podejmowac  działania o charakterze prewencyjnym i 

profilaktycznym, kto re będą miały ma celu pozośtawieniu dziecka w ś rodowiśku właśnej 

rodziny. 

 

USTAWA „ZA Z YCIEM” 

Z dniem 1 śtycznia 2017r. weśzła w z ycie uśtawa z dnia: 4 liśtopada 2016r.  o 

wśparciu kobiet w ciąz y „ Za z yciem”. Przepiśy tej uśtawy dotyczą wśparcia w zakreśie 

dośtępu do ś wiadczen  opieki zdrowotnej oraz inśtrumento w polityki na rzecz rodziny, tj. 

dośtępnoś ci do informacji w zakreśie rozwiązan  wśpierające rodziny oraz wśparcie 
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finanśowe w pośtaci jednorazowego ś wiadczenia z tytułu urodzenia dziecka  dla kobiety 

w ciąz y, u kto rej zdiagnozowano cięz kie i nieodwracalne uśzkodzenie upoś ledzenie lub 

nieuleczalną chorobę zagraz ającą jego z yciu, kto re powśtały w prenatalnym okreśie 

rozwoju dziecka lub w czaśie porodu. 

Uśtawa zakłada, z e rodziny uprawnione mogą zośtac  objęte pomocą aśyśtento w 

rodziny, a takz e dośtęp do poradnictwa w zakreśie wśpierania rodziny. W ramach kto rego 

mogą miec  zapewniony dośtęp wśparcia pśychologicznego, pomocy prawnej, 

poradnictwa w zakreśie przezwycięz enia trudnoś ci w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, 

dośtęp do rehabilitacji śpołecznej i zawodowej oraz ś wiadczen  opieki zdrowotnej. 

Profilaktyka rodzinna muśi miec  charakter interdyścyplinarnych działan  ze śtrony śłuz b i 

inśtytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny. 

 

GMINNY ZESPO Ł INTERDYSCYPLINARNY 

Na terenie gminy Łączna od 2010r. działa Gminny Ześpo ł Interdyścyplinarny. Od 

tego czaśu podejmowane śą działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

przez przedśtawicieli inśtytucji takich jak: GOPS w Łącznej, Komiśariat Policji w 

Suchedniowie, Niepubliczny Oś rodek Zdrowia w Łącznej, GKRPAiN w Łącznej, Szkoły 

Podśtawowe z terenu gminy Łączna a takz e Sąd Rodzinny w Skarz yśku-Kam., PCPR w 

Skarz yśku- Kam. 

W ramach wśpo łpracy powoływane śą grupy robocze, kto re podejmują działania 

w rodzinach dotkniętych przemocą domową. 

W opracowanym Gminnym Programie przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021-2025 zawarte śą zadania i działania do zrealizowania przez pośzczego lne 

inśtytucje działające na rzecz ośo b i rodzin zagroz onych przemocą domową. 

 

PUNKT KONSULTACYJNY 

Na terenie gminy Łączna działa ro wniez  Punkt Konśultacyjny dla ośo b 

uzalez nionych od alkoholu i ich rodzin. Punkt udziela poradnictwa dla ośo b uzalez nionych 

i członko w rodzin ośoby uzalez nionej  (porady śpecjaliśto w, terapeuty, prawnika). 

Działania w/w inśtytucji przyczynią śię do zapewnienia bezpieczen śtwa i poczucia 

śtabilnoś ci rodzin borykających  śię z ro z nymi problemami z terenu gminy Łączna. 
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V. ANALIZA SWOT 

W Programie zaśtośowano analizę SWOT jako narzędzie identyfikacji i 

uśyśtematyzowania śłabych i mocnych śtron oraz śzanś i zagroz en  śpołecznych obśzaru 

Gminy Łączna. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- opracowanie Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemo w Społecznych, 

- poparcie działan  i wśpo łpraca z 

śamorządem gminnym, 

- doś wiadczenie, wiedza i kwalifikacje 

pracowniko w działających na rzecz rodziny, 

- dobre rozeznanie ś rodowiśka lokalnego 

przez pracowniko w GOPS, 

- działalnoś c  Punktu Konśultacyjnego przy GK 

dś. RPA i N, 

- zatrudnianie aśyśtenta rodziny pozwalające 

na intenśyfikację działan  pomocowych 

rodzinom wymagającym wśparcia, 

- funkcjonowanie Gminnego Ześpołu 

Interdyścyplinarnego, 

- powoływanie Grup Roboczych realizujących 

indywidualny plan pomocy rodzinom 

dotkniętym przemocą, 

- dośtęp do poradnictwa śpecjaliśtycznego 

(prawnik, pśycholog) dla rodzin 

przez ywających trudnoś ci z yciowe, 

dyśfunkcyjnych, 

- realizacja rządowego programu „Pomoc 

Pan śtwa w zakreśie doz ywiania” 

finanśującego doz ywianie dzieci w śzkołach, 

-funkcjonowanie na terenie gminy placo wki 

śłuz by zdrowia, 

- biernoś c  i niewielkie zaangaz owanie 

rodzin oraz niechęc  do nawiązywania 

wśpo łpracy z placo wkami niośącymi pomoc 

rodzinie,  

- niechęc  do wśpo łpracy ze śtrony rodzin 

pomimo dobrego przygotowania i 

otwartoś ci ze śtrony inśtytucji, 

- brak pozytywnych wzorco w ośobowych 

w rodzinach dyśfunkcyjnych, odrzucenie 

autorytetu nauczyciela, śzkoły, 

- ograniczony dośtęp do śpecjaliśto w, np.: 

pśychiatro w dziecięcych, pśychologo w, 

terapeuto w, 

- ograniczenia finanśowe i organizacyjne 

związane z powoływaniem rodzin 

wśpierających, 

- wyśokie kośzty utrzymania dzieci w pieczy 

zaśtępczej, 

- niewyśtarczająca iloś c  atrakcyjnych 

propozycji śpędzania czaśu wolnego dla 

dzieci i młodziez y, 

- brak aktywnoś ci kliento w w zakreśie 

organizowania grup śamopomocowych, 

-  wyuczona bezradnoś c  i rośzczeniowoś c , 

uzalez nienie od pomocy finanśowej oraz 

brak wśpo łpracy ze śtrony rodzin w 

zakreśie rozwiązywania problemo w, 
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- działalnoś c  ś wietlic ś rodowiśkowych, 

- dośtęp do placo wek oś wiatowych na terenie 

Gminy Łączna. 

- dyśproporcje ekonomiczne i intelektualne, 

- wyśoki poziom śtreśu i nieumiejętnoś c  

radzenia śobie z nim. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- wzrośt jakoś ci z ycia mieśzkan co w gminy 

Łączna, 

- zmniejśzenie liczby rodzin korzyśtających 

wyłącznie z finanśowej pomocy ze śtrony 

Oś rodka, 

- śzkolenie i podnośzenie kompetencji kadry 

działającej na rzecz rodzin, 

- wzrośt ś wiadomoś ci dotyczącej wiedzy 

na temat wypełniania funkcji opiekun czo-

wychowawczych przez rodziny, 

- zagośpodarowanie czaśu wolnego dzieci i 

młodziez y m.in. poprzez funkcjonowanie 

ś wietlic ś rodowiśkowych, 

- wzmocnienie wśpo łpracy pomiędzy 

inśtytucjami wśpierającymi rodzinę, 

- rozwo j zdalnych form wśparcia, 

- rośnące wśparcie finanśowe dla rodzin 

o charakterze śocjalnym. 

 

- śtereotypowe pośtrzeganie Oś rodka 

Pomocy Społecznej jako inśtytucji 

przyznającej jedynie ś wiadczenia pienięz ne, 

- nieśtabilnoś c  prawa dotyczącego polityki 

śpołecznej, nieśpo jnoś c , częśte zmiany 

i trudnoś ci w interpretacji przepiśo w, 

- zanik więzi i tradycji rodzinnych, 

- wzrośt kośzto w utrzymania rodziny, 

- rozpad związko w (śeparacje, rozwody, 

wyjazdy za granicę), 

- wzrośt patologicznych zachowan  wś ro d 

dzieci i młodziez y, 

- uzalez nienia wś ro d członko w rodziny, 

- rośnąca liczba zadan  do realizacji przy 

braku lub niewyśtarczającym poziomie 

dofinanśowania zadan , 

- niezaradnoś c  z yciowa, nieumiejętne 

gośpodarowanie ś rodkami finanśowymi, 

uzalez nienie od pomocy finanśowej, 

- śpowolnienie gośpodarcze śpowodowane 

pandemią, 

- wzrośt problemo w emocjonalnych 

związanych z koniecznoś cią utrzymania 

dyśtanśu śpołecznego w związku 

z koronawiruśem, 

- koniecznoś c  pozośtawania w izolacji 

w związku z obośtrzeniami związanymi 

z pandemią oraz związane z tym 
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utrudnienia 

w nieśieniu śkutecznego wśparcia, 

- poczucie braku bezpieczen śtwa 

(śzczego lnie związane z śytuacją epidemii), 

- wypalenie zawodowe kadry działającej 

na rzecz dzieci i rodzin. 

                            

VI. CELE I DZIAŁANIA 

1. Cel gło wny 

Gło wnym celem Programu jeśt rozwijanie śyśtemu wśparcia dla rodzin w Gminie 

Łączna, śprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze śzczego lnym 

uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudnoś ci w wypełnianiu funkcji 

opiekun czo- wychowawczych. 

 

2. Cele śzczego łowe: 

- zapewnienie rodzinom poczucia bezpieczen śtwa śocjalnego i śtabilizacji, 

- wśpieranie rodzin przez ywających trudnoś ci opiekun czo-wychowawcze, 

- podnośzenie jakoś ci i efektywnoś ci uśług na rzecz wśpierania rodziny. 

Cele realizowane będą poprzez działania, mające przywro cic  rodzinie prawidłowe 

funkcjonowanie w śferze opiekun czo-wychowawczej oraz pełnienia ro l śpołecznych. 

Praca z rodziną będzie połączona z jej właśną aktywnoś cią. Iśtotną kweśtią jeśt wśparcie 

rodziny na etapie pojawienia śię problemo w oraz eliminowania śytuacji, kiedy dziecko 

muśi opuś cic  rodzinę naturalną. W przypadku umieśzczenia dziecka w pieczy zaśtępczej 

– śtworzenie moz liwoś ci powrotu do rodziny naturalnej.  
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Poniz śza tabela prezentuje działania zawierające śię w pośzczego lnych celach 

śzczego łowych, realizatoro w oraz wśkaz niki ośiągnięcia zamierzonego celu: 

 

 
Cel szczegółowy 1 

Zapewnienie rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego i stabilizacji 
 

Działania Realizatorzy Wskaźniki 

1. Udzielanie rodzinom będącym w trudnej 
śytuacji z yciowej pomocy finanśowej i rzeczowej 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej 

Liczba rodzin objęta 
pomocą śpołeczną i 
korzyśtająca z zaśiłko w 
rodzinnych, funduśzu 
alimentacyjnego. 

2. Zapewnianie dzieciom i młodziez y pomocy 
w pośtaci pośiłko w w ramach programu „Pośiłek 
w śzkole i w domu” 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej 

Liczba ośo b 
korzyśtających 
z pośiłko w w ramach 
Programu  

3. Udzielanie ś wiadczen  w ramach programu 
„Rodzina 500+” 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej 

Liczba ośo b objętych 
wśparciem 

4. Zapewnienie poradnictwa rodzinnego, 
prawnego, w zakreśie uzalez nien  dla rodzin 
przez ywających trudnoś ci opiekun czo-
wychowawcze  

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej, 
Punkt Konśultacyjny, 
Punkt porad prawnych 

Liczba ośo b 
korzyśtających z 
poradnictwa oraz liczba 
udzielonych porad 

5. Poradnictwo i praca śocjalna na rzecz rodzin 
z dziec mi ś wiadczona przez pracowniko w GOPS 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej 

Liczba ośo b objętych 
wśparciem 

6. Monitorowanie śytuacji zdrowotnej 
i edukacyjnej dzieci z rodzin dyśfunkcyjnych 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej, 
placo wki oś wiatowe, 
NZOZ w Łącznej 

Liczba dzieci objętych 
wśparciem 

7. Motywowanie członko w rodziny 
do podejmowania działan  na rzecz 
niwelowania właśnych dyśfunkcji np. 
podjęcie terapii leczenia uzalez nien , terapii 
dla ofiar i śprawco w przemocy domowej 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej, 
Gminny Ześpo ł 
Interdyścyplinarny, 
Punkt Konśultacyjny 

Liczba ośo b objętych 
wśparciem 
 
 
 
 
 

8. Realizacja rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych „Karta Duz ej Rodziny” 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej 

Liczba wydanych Kart 
Duz ej Rodziny 
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Cel szczegółowy 2 

wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze 
 

Działania Realizatorzy Wskaźniki 

1. Zapewnienie uśługi aśyśtenta rodziny Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej 

Liczba rodzin objętych 
wśparciem aśyśtenta 
rodziny 

2. Prowadzenie i rozwo j placo wek wśparcia 
dziennego  

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej 

Liczba placo wek 
wśparcia dziennego 

3. Promowanie i wśpieranie działan  na rzecz 
wyro wnywania śzanś edukacyjnych dzieci 
i młodziez y 

S wietlice ś rodowiśkowe, 
placo wki oś wiatowe 

Liczba dzieci objętych 
wśparciem 

4. Wśparcie rodzin przez ywających trudnoś ci 
w wypełnianiu funkcji opiekun czo-
wychowawczych  

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej 

Liczba rodzin objętych 
wśparciem 

5. Objęcie wśparciem rodzin dotkniętych 
przemocą, problemem uzalez nienia 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej, 
Gminny Ześpo ł 
Interdyścyplinarny, 
Punkt Konśultacyjny 

Liczba rodzin objętych 
wśparciem 

6. Prowadzenie monitoringu śytuacji dziecka 
z rodziny zagroz onej kryzyśem lub 
przez ywającej trudnoś ci w wypełnianiu funkcji 
opiekun czo-wychowawczej w celu zapobiegania 
umieśzczeniu dziecka w pieczy zaśtępczej 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej, 
pedagodzy śzkolni, 
kuratorzy śądowi 

Liczba dzieci i rodzin 
objętych wśparciem 

 
Cel szczegółowy 3 

podnoszenie jakości i efektywności usług na rzecz wspierania rodziny 

 

Działania Realizatorzy Wskaźniki 

1. Podnośzenie kompetencji poprzez udział 
w śzkoleniach członko w Gminnego Ześpołu 
Interdyścyplinarnego 

Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

Liczba osób biorących 

udział w szkoleniu 

2. Zapewnienie dośtępu do śzkolen  
dla pracowniko w śocjalnych i aśyśtenta rodziny 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej 

Liczba szkoleń,  

liczba osób biorących 

udział w szkoleniu 

3. Udzielanie informacji o moz liwoś ciach 
i perśpektywach poprawy śwojej śytuacji oraz 
o inśtytucjach ś wiadczących pomoc na rzecz 
rodziny  

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej, 
Gminny Ześpo ł 
Interdyścyplinarny, 
Punkt Konśultacyjny, 
placo wki oś wiatowe 

Liczba udzielonych 

informacji, 

liczba rodzin objętych 

wsparciem 
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4. Wśpo łpraca z organizacjami pozarządowymi 
i koś cielnymi oraz inśtytucjami zajmującymi śię 
pomocą dziecku i rodzinie 

Gminny Oś rodek 
Pomocy Społecznej w 
Łącznej 

Liczba organizacji 

i instytucji 

współpracujących 

 

VII. ADRESACI PROGRAMU 

Działania w zakreśie wśpierania rodziny dotyczą naśtępujących obśzaro w 

problemowych: 

- wśparcia rodzin z dziec mi w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekun czo – 

wychowawczej, 

- podejmowania działan  profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny, 

- koordynacji działan  ro z nych inśtytucji działających na rzecz ś rodowiśk dyśfunkcyjnych, 

- zmniejśzenia śkali zjawiśk zaburzających prawidłowe funkcjonowanie rodziny tj.: 

bezrobocie, ubo śtwo, niepełnośprawnoś c , długotrwała lub cięz ka choroba, 

nieumiejętnoś c  prowadzenia gośpodarśtwa domowego, uzalez nienia, przemoc, brak 

kompetencji rodzicielśkich.  

Adreśatami Gminnego Programu Wśpierania Rodziny na lata 2021-2023 śą rodziny 

oraz ich członkowie, zamieśzkujące na terenie gminy Łączna w śzczego lnoś ci:  

1) rodziny przez ywające trudnoś ci w wypełnianiu funkcji opiekun czo-wychowawczych, 

2) rodziny zagroz one umieśzczeniem dzieci w pieczy zaśtępczej, 

3) rodziny dyśfunkcyjne, 

4) dzieci i młodziez , kto rym rodzina nie zapewnia i nie śprawuje nalez ytej opieki, 

5) przedśtawiciele inśtytucji oraz śłuz b pracujących na rzecz dzieci i rodzin. 

 

VIII. REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU 

Gminny  Program Wśpierania Rodziny na lata 2021–2023 będzie śłuz ył na rzecz 

gminnej polityki śpołecznej i przyczyni śię do wśparcia rodzin w wykonywaniu 

podśtawowych funkcji opiekun czo-wychowawczych, edukacyjnych. Przyczyni śię ro wniez  

do kompenśacji deficyto w dzieci i młodziez y poprzez działania profilaktyczne, 

reintegracyjne i śocjalizacyjne prowadzone wobec rodzin borykającymi śię  

z trudnoś ciami w wypełnianiu śwoich funkcji. 

W zakreśie udzielania pomocy rodzinom oraz podnośzenia ś wiadomoś ci śpołecznej 

na temat przyczyn i śkutko w dezintegracji rodzin Program oparty jeśt na zaśadach: 

– jawnoś ci działan  organo w władzy publicznej oraz podmioto w realizujących zadania 
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publiczne w zakreśie wśpierania rodziny z pośzanowaniem godnoś ci wśzyśtkich ośo b, 

– wzajemnej wśpo łpracy i wśpo łdziałania odpowiednich śłuz b publicznych, organizacji 

pozarządowych i koś cioło w oraz związko w wyznaniowych, a takz e innych organizacji, 

ś rodowiśk i ośo b fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji 

zadan  związanych poś rednio lub bezpoś rednio z pomaganiem rodzinie. 

Załoz enia Gminnego Programu Wśpierania Rodziny na lata 2021-2023 powinny 

realizowac  podmioty, kto re w ramach śwoich kompetencji pośiadają obowiązek 

wśpierania rodziny przez ywającej trudnoś ci, w śzczego lnoś ci w wypełnianiu funkcji 

opiekun czo-wychowawczej oraz podmioty lub ośoby śpecjalizujące śię lub mające 

kontakt z dzieckiem i rodziną. Program będzie realizowany przez Gminny  Oś rodek 

Pomocy Społecznej w Łącznej  we wśpo łpracy z naśtępującymi inśtytucjami: 

- Urząd Gminy w Łącznej, 

- Gminny Ześpo ł Interdyścyplinarny w Łącznej, 

-  placo wki oś wiatowe (nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy śzkolni), 

- Poradnia Pśychologiczno - Pedagogiczna w Skarz yśku -Kamiennej, 

- Komenda  Policji w Suchedniowie, 

- Gminna  Komiśja dś. Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarz yśku -Kamiennej, 

- Powiatowy Urząd Pracy w Skarz yśku -Kamiennej, 

- śąd i kuratorzy  śpołeczni i zawodowi przy Sądzie Rejonowym w Skarz yśku -Kamiennej, 

- Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Łącznej, 

- ś wietlice ś rodowiśkowe, 

- organizacje pozarządowe, 

- Gminna  Biblioteka w Łącznej, 

- parafie znajdujące śię na terenie Gminy Łączna. 

 

IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zadania trzyletniego Gminnego Programu Wśpierania Rodziny będą finanśowane 

z naśtępujących z ro deł: 

- ś rodki właśne Gminy Łączna, 

- dotacji budz etu pan śtwa , 

- ś rodki finanśowe pozyśkane z funduśzy zewnętrznych, w tym rządowych  

i pozarządowych. 
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S rodki finanśowe na realizację działan  będą uwzględniane cyklicznie w rocznych 

polanach finanśowych. 

 

X. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

W wyniku przeprowadzonych działan  przewidziane jeśt ośiągnięcie naśtępujących  

efekto w: 

- śtworzenie wielopłaśzczyznowego wśparcia dla rodzin przez ywających trudnoś ci 

opiekun czo-wychowawcze, 

- polepśzenie śytuacji dziecka i rodziny, 

- wzmocnienie poczucia bezpieczen śtwa dziecka i rodziny, 

- poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekun czo-wychowawczymi, 

- zminimalizowanie umieśzczania dzieci w pieczy zaśtępczej, 

- zabezpieczenie podśtawowych potrzeb celem bytowych celem zapobiegania 

powśtawaniu śytuacji kryzyśowych, 

- rozwo j efektywnej wśpo łpracy pomiędzy inśtytucjami i organizacjami realizującymi 

Program, 

-  ograniczenie śzerzenia śię patologii,  

-  zminimalizowanie negatywnych zachowan  wś ro d dzieci i młodziez y,  

-  ochrona dzieci przed umieśzczeniem w pieczy zaśtępczej. 

 

XI. EWALUACJA,  MONITORING I OCENA PROGRAMU 

Gminny Program Wśpierania rodziny jeśt dokumentem otwartym i długofalowym. 

Będzie podlegał ewaluacji w zalez noś ci od wyśtępujących potrzeb rozpoznawanych   

i uśtalanych przez podmioty zajmujące śię  śprawami rodziny. Monitoring będzie polegał 

na pozyśkiwaniu informacji i danych od podmioto w realizujących pośzczego lne zadania, 

co umoz liwi rozpoznanie iloś ciowe rodzin wymagających pomocy, ocenę zaangaz owania 

jednośtek odpowiedzialnych za ich realizację i śtan zaawanśowania prowadzonych 

działan . 

Analiza i ocena zebranych informacji pozwoli  na planowanie dalśzych działan  

oraz dośkonalenie działan  dotychczaś uśtalonych. 
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XII. PODSUMOWANIE 

Gło wnym załoz eniem Programu Wśpierania Rodziny jeśt podejmowanie wśzelkich 

działan  profilaktycznych naśtawionych na śtworzenie warunko w śprzyjających 

wśpieraniu rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Natomiaśt, zaśadniczym celem 

działalnoś ci profilaktycznej jeśt zapobieganie negatywnym śtanom rzeczy, zaro wno tym, 

kto re dopiero mają zaiśtniec , jak i tym, kto re w pośtaci zaląz kowej juz  iśtnieją. Działając 

w myś l zaśady, z e „lepiej zapobiegac  niz  leczyc ”, powinno śię promowac  działania 

profilaktyczne ukierunkowane na wśpieranie rodzin niewydolnych w opiece nad dziec mi. 

Ośiągnięcie tego wyzwania uzalez nione jeśt więc od ś ciśłej wśpo łpracy pomiędzy 

inśtytucjami oraz od wypracowania śprawnego i efektywnego śyśtemu działan  

wpływających na poprawę śytuacji dziecka i rodziny. 

 


