
UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013
RADY GMINY IZBICKO

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 
2013-2015

Na podstawie art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 Nr poz. 135 z późn. zm. ) Rada Gminy 
Izbicko uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann



Załącznik nr. 1 
Do Uchwały nr XXXIV/156/2013 

Rady Gminy Izbicko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM WSPIERANIA 
RODZINY GMINY IZBICKO NA 

LATA 2013-2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  WSTĘP 
 
Rodzina  to  podstawowe  środowisko wychowawcze  młodego  pokolenia, które powinno 

zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Każde  dziecko ma prawo do tego  aby 
wychowywać się w rodzinie.  Prawidłowo funkcjonująca rodzina  zapewnia dziecku 
odpowiednie warunki  bytowe, możliwości rozwoju fizycznego , psychicznego i społecznego.  
Rozmaite  przyczyny powodują   jednak  że funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniu  
także mimo udzielonej im  wszechstronnej pomocy. 

  Dlatego jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby 
zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych 
działań. W pracy tej bardzo istotne jest koordynowanie działań wszystkich instytucji, 
zobligowanych do wspierania rodziny. 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, długotrwałego bezrobocia, czy zagrożenia 
eksmisją. 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.  

Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem 
ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną 
ze strony rodziny.   Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 
należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. 
 Stąd założeniem programu jest wsparcie rodziny naturalnej, już na etapie, gdy problemy się 
zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę. 
 W przypadku gdy rodzina staje się dysfunkcyjna to dziecko i inni jej członkowie mają 
prawo do specjalnej ochrony i pomocy państwa. Czynności podejmowane przez instytucje na 
rzecz dobra dziecka i rodziny muszą być zintegrowane dla osiągnięcia jak najlepszych 
efektów terapeutycznych.  
 
Działania na rzecz rodziny wynikają bezpośrednio z aktów prawnych, m.in.: 

• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  , poz. 182 z 
późn. zm.), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 
r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U.  2013 , poz. 154) 

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 
139, poz. 992 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 
U. z 2012  r.,  poz.1228 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1356  z późn. zm.). 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku w ramach pracy socjalnej udziela swoim 

klientom pomocy w realizacji podstawowych funkcji rodziny i wspierania w wypełnianiu 
zadań wychowawczych mając zawsze na względzie dobro dzieci. 

Od stycznia 2015 r. obligatoryjnie powołane będzie stanowisko asystenta rodziny, 
którego zadaniem będzie praca z rodziną za jej zgodą  i z jej aktywnym udziałem wg. 



wcześniej ustalonego planu pracy z rodziną . Praca z rodziną będzie prowadzona także  
w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną w pieczy zastępczej. 
 Praca asystenta z wybraną rodziną będzie prowadzona do momentu osiągnięcia przez 
tę rodzinę stabilizacji życiowej umożliwiającej podstawowe wypełnianie obowiązków wobec 
małoletnich dzieci. W momencie gdy pomoc instytucjonalna w danym środowisku rodzinnym 
nie daje zadawalających efektów decyzją sądu dziecko umieszczane jest w pieczy zastępczej. 
Powiat (PCPR w Strzelcach Opolskich) koordynuje poszukiwania dla dziecka form pieczy 
zastępczej, a gmina Izbicko jest zobowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie dziecka 
w tej pieczy.  
 Od listopada 2010 r. na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny, którego 
członkami są przedstawiciele różnych instytucji m. in.: Ośrodka  Pomocy  Społecznej, 
Komendy Powiatowej w Strzelcach Opolskich,  Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 
,,MED.-IZB w Izbicku , Zespołu Szkół Gminy Izbicko,  Prokuratury  w Strzelcach Opolskich, 
Organizacji pozarządowej Caritas w Otmicach, GKRPA w Izbicku.   
Zespół ma za zadanie m. in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź 
podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. 
 
II. DIAGNOZA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA W GMINIE IZB ICKO 
 
Dla potrzeb programu opracowano kartę diagnostyczną zawierającą informacje na temat 
liczby mieszkańców gminy Izbicko , liczby dzieci i młodzieży , liczby dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej z terenu gminy , oraz liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej,  
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, oraz dodatków mieszkaniowych. 
 
 
KARTA  DIAGNOSTYCZNA  GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY  
 
Lp.                               Wyszczególnienie  Rok   2012 

1.  Liczba mieszkańców gminy Izbicko       5.250 
      2. Liczba rodzin korzystających  z świadczeń pomocy społ.           102 
      3. Liczba rodzin korzystających z  świadczeń rodzinnych           156  
      4. Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego             10 
      5. Liczba rodzin korzystajacych z dodatków mieszkaniowych             10 
      6. Liczba dzieci zamieszk.w gminie Izbicko w wieku  od 0- 13           696 
      7. Liczba młodzieży gminy Izbicko w wieku   od  14- 18 lat           997 
      8. Liczba dzieci i młodzieży  umieszczonych  pieczy zastępczej               6 
 
Głównymi powodami udzielania pomocy rodzinom  było między innymi: bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała choroba,  bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa  domowego, wielodzietność, alkoholizm  
i stosowanie  przemocy  wobec członków rodziny, rodziny niepełne  itp.  
 
III.  CELE PROGRAMU 
  
CEL GŁÓWNY - tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu 
rodziny oraz jej wspieranie. 
 
Cele szczegółowe: 
A) zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i członkom jego rodziny: 



• Dostarczanie usług i świadczeń pomocy społecznej rodzinom, żyjącym 
w trudnych warunkach materialnych, 
• Organizacja wypoczynku letniego z odpowiednim programem terapeutycznym dla dzieci 
z zagrożonych środowisk, 
• Nadzorowanie stanu zdrowia dzieci z rodzin mających trudności opiekuńczo 
wychowawcze  oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
• Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej 
B) pomoc udzielana rodzinie w procesie wychowania dziecka, podtrzymywanie 
pozytywnych działań w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych: 
• Wspieranie rodzin i dzieci przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych 
w wypełnianiu podstawowych funkcji rodzinnych, 
• Promocja i realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych, 
psychoeduakcyjnych, skierowanych do rodziców i dzieci, 
• Indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz zawodowe (pedagog 

szkolny), 
• Organizowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych (świetlice), 
• Udzielanie dzieciom i młodzieży stypendiów i zasiłków szkolnych, 
• Uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
•   Współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. 
C) profilaktyka rodziny w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym: 
• Analiza sytuacji rodzin, których dzieci zagrożone są umieszczeniem w pieczy 
zastępczej, 
• Współpraca wszystkich podmiotów pracujących na rzecz rodziny w zakresie 
kreowania i upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny, 
• Nadzorowanie sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem, 
• Aktywizacja zawodowa rodzin z problemem bezrobocia poprzez organizowanie 
prac społecznie użytecznych, 
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przestępczości i uzależnieniom wśród 
dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
i propagowanie sportu, rekreacji i kultury, 
• Usługi opiekuńcze 
• Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne . 
 
IV. ZASOBY    
 
 W gminie Izbicko w tworzeniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 
wymagającymi pomocy powinny  włączyć  się następujące  instytucje: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku 
2. Zespół Szkół Gminy Izbicko 
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku 
4. Zespół Interdyscyplinarny w Izbicku 
5. Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich - Dzielnicowi Policji w Izbicku 
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Med-Izb” w Izbicku 
7. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w Izbicku 
8. Organizacja pozarządowa – Caritas 
9. Parafie 
10. Rady sołeckie 

 
Koordynator programu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku. 



 
V. FINANSOWANIE I MONITOROWANIE PROGRAMU 
 
 Program finansowany będzie ze środków gminy Izbicko oraz z budżetu państwa  
(m. in. programy rządowe). 
 Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka  
i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, 
zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla 
rodziny i dziecka. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku będzie przedstawiał Radzie Gminy w Izbicku 
sprawozdanie z realizacji programu do 31 marca każdego roku. 
 




