
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bogoria na lata 2013 – 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 135)Rada Gminy Bogoria uchwala, co 
następuje : 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak

Id: CF3F91E1-FD5B-406C-A535-FC805186F75B. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bogoria na lata 2013-2015 

1. WSTĘP 

Program Wspierania Rodzin Gminy Bogoria na lata 2013-2015 zwany dalej „Programem” opracowany został 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013r.,poz.135)

W myśl ww. ustawy na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek wspierania rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy 
zastępczej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego realizują w szczególności we współpracy ze 
środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami 
leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz społecznymi.

Zgodnie z art. 176 cytowanej ustawy realizowane przez samorząd gminny to: 

1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca 
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnianie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy oraz dostępu do specjalistycznego 
poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

4. finansowanie: 

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

b) kosztów podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające;

5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywania ich 
właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; 

8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach z tytułu 
nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

Program jest jednocześnie rozwinięciem Gminnej Strategii Integracji I Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Bogoria na lata 2006-2013. Działania w ramach Programu wpisują się w Cele Strategiczne 
Strategii. 
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II. DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE BOGORIA 

DANE SYTUCJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31.XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

MIESZKAŃCY (W OSOBACH)
Ogółem 7 983 7 988 8 059

W tym
KOBIETY 3 993 4 028 4 006
MĘŻCZYŹNI 3990 3 960 4 053

Źródło: Rocznik statystyczny

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii podejmują szereg działań wytyczonych przez ustawy. 
Działalność Ośrodka w tej dziedzinie jest duża i ciągle się rozwija dzięki profesjonalnej pracy socjalnej przez 
każdego pracownika socjalnego. Pracę socjalną wykonuje się z każdym zgłaszającym się do OPS klientem. 
W pojęciu pracy socjalnej mieści się właściwie każda pomoc udzielona przez Ośrodek. 

Szczególną uwagę zwraca się na rodzinę i jej funkcjonowanie. Najczęściej dysfunkcjonalność rodziny łączy 
się z takimi zjawiskami jak uzależnienia, przemoc domowa, problemy w pełnieniu ról rodzica, małżonka czy 
osoby pracującej. 

W przypadku jakiejkolwiek dysfunkcjonalności rodziny dziecko ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy 
państwa. Wszelkie działania służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być 
zintegrowane i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa do utrzymania kontaktów 
z rodzicami biologicznymi. 

Opierając się na założeniach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina planuje 
rozszerzyć swoją działalność, między innymi o powołanie instytucji asystenta rodziny. 

Rola asystenta rodziny będzie polegać na profilaktyce i aktywnym wspieraniu rodzin Zadaniem asystenta jest 
całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Asystent reaguje na 
sygnały wskazujące na powstanie w rodzinie problemów związanych z jej funkcjonowaniem, otrzymywane 
z różnych źródeł tj: - od pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, z policji, czy też od pielęgniarki 
środowiskowej. 

Celem pracy asystenta będzie osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilizacji życiowej, która 
umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od 
rodziny. 
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DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych- ogółem

1014 934 964

1267 1697 1655

Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie 
Liczba świadczeń 
pieniężnych 
Liczba świadczeń 
niepieniężnych 113,836 97 515 98 538

Liczba rodzin ogółem 573 444 485
Liczba osób w rodzinie 1977 1626 1731

STRUKTURA RODZIN Z DZIEĆMI OBJĘTYCH POMOCĄ  PRZEZ OPS w 2010 r.
Liczba dzieci w rodzinie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie

1 126 474
2 162 696
3 70 367
4 21 126
5 5 36
6 1 8

7 i więcej 1 9
STRUKTURA RODZIN Z DZIEĆMI OBJĘTYCH POMOCĄ PRZEZ OPS w 2011 r.
Liczba dzieci w rodzinie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie

1 106 397
2 136 588
3 47 244
4 24 146
5 4 29
6 1 8

7 i więcej 1 9
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STRUKTURA RODZIN Z DZIEĆMI OBJĘTYCH POMOCĄ  PRZEZ OPS 2012 r.
Liczba dzieci w rodzinie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie

1 144 368
2 107 465
3 66 334
4 16 97
5 6 42
6 1 8

7 i więcej 1 9
Główne powody przyznania pomocy społecznej 

UBÓSTWO
Wyszczególnienie 2010 r. 2011r. 2012r.

Liczba rodzin ogółem 21 23 23
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

76 84 84

BEZROBOCIE 

Liczba rodzin ogółem 208 198 187
Liczba osó ogółem 
w rodzinach 820 742 682

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Liczba rodzin ogółem 145 118 116
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

481 364 358

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
Liczba rodzin ogółem 235 191 157
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

915 763 623
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BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 
I PROWADZENIU GOSPODARSTWA

Liczba rodzin ogółem 43 24 21
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

199 118 100

ROZDINY NIEPEŁNE 

Liczba rodzin ogółem 23 15 13
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

79 57 46

RODZINY WIELODZIETNE
Liczba rodzin ogółem 18 10 8
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

114 66 54

 
ALKOHOLIZM

Liczba rodzin ogółem 1 2 2
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

6 9 7

NARKOMANIA
Liczba rodzin ogółem 0 0 0
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

0 0 0

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
Liczba rodzin ogółem 10 5 3
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

55 30 17

W TYM WIELODZIETNOŚĆ
Liczba rodzin ogółem 10 5 3
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

55 30 17

BEZDOMNOŚĆ
Liczba rodzin ogółem 3 4 1
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

3 4 1

OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO
Liczba rodzin ogółem 2 2 1
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

3 3 6
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PRZEMOC W RODZINIE
Liczba rodzin ogółem 1 3 13
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

4 11 51

ZDARZENIA LOSOWE
Liczba rodzin ogółem 18 0 2
Liczba osób ogółem 
w rodzinach 

57 0 9

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE

Liczba rodzin ogółem 0 0 51
Liczba osó ogółem w rodzinach 0 0 158

Źródło: Sprawozdania roczne OPS

W ramach Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” od 8 lat prowadzona jest szeroko 
zakrojona pomoc rodzinom w ich prawidłowym funkcjonowaniu. Każde dziecko w placówce gminnej ma 
możliwość otrzymania gorącego posiłku. 

Dzieci uczęszczające do szkół ponad gimnazjalnych korzystają w ramach środków wymienionego wyżej 
programu w stołówkach szkolnych placówek, w których pobierają naukę. Program cieszy się dużą 
popularnością, propaguje zdrowe nawyki żywieniowe, jak również stanowi znaczną pomoc dla rodziny. 

III. ZASOBY GMINY 

Program wspierania rodziny będzie służył realizacji gminnej polityki rodzinnej, działania na rzecz dziecka 
i rodziny realizują instytucje opisane poniżej. 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii - praca socjalna, pomoc finansowa i rzeczowa, dożywianie dzieci 
w szkołach, aktywizacja społeczno-zawodowa; przyznawanie i wypłacanie stypendiów; 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przeciwdziałanie problemom dotyczącym 
nadużywania alkoholu; 

3. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Bogoria - wsparcie i pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem 
przemocy; 

4. Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Bogorii- działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej; 

5. Placówki oświatowo-wychowawcze z terenu gminy- działalność edukacyjno-wychowawcza, wsparcie 
psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i rodziców; 

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcące w Bogorii, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
– Publiczne Gimnazjum w Bogorii, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii, Zespół Placówek Oświatowych – 
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach, Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna 
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Publiczne 
Przedszkole w Bogorii, Publiczne Przedszkole w Kiełczynie.

6. Parafie z terenu gminy- działalność charytatywna, organizowanie wypoczynku. 

Wymienione wyżej instytucje w prowadzonej działalności udzielają wiele form pomocy dziecku i rodzinie. 

IV. CELE PROGRAMU: 

Cel główny:

Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej.

Cele szczegółowe:

1) Wsparcie materialne rodzin o trudnej sytuacji materialnej. 
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2) Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmacnianie 
i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach. 

3) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

V. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 

Cel szczegółowy 

1. Wsparcie materialne rodzin o trudnej sytuacji materialnej. 

ZADANIA REALIZATORZY/PARTNERZY TERMIN 
REALIZACJI

Świadczenie pomocy społecznej 
rodzinom, żyjącym w trudnych 
warunkach materialnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 2013-2015

Pomoc w dostępie dzieci z rodzin 
wieloproblemowych do oddziałów 
przedszkolnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Gminy, Szkoły, 

2013-2015

Zapewnienie dzieciom i młodzieży 
z ubogich rodzin posiłków w szkole 
i oddziałach przedszkolnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Gminy, Szkoły, 

2013-2015

Pomoc w zaopatrzeniu dzieci 
i młodzieży w artykuły szkolne 
i podręczniki. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Gminy, 

2013-2015

Udzielania dzieciom i młodzieży 
stypendiów i zasiłków szkolnych. 

Urząd Gminy, 2013-2015

Współorganizowanie wypoczynku 
dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Gminy, Parafie, 

2013-2015

Organizowanie wypoczynku letniego 
w formie kolonii z programem 
profilaktycznym dla dzieci z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholizmu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

2013-2015

Współpraca z instytucjami 
i organizacjami z poza terenu gminy 
zajmującymi się pomocą rodzinie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Szkoły, 
Powiatowy Urząd Pracy, organizacje 
pozarządowe. 

2013-2015
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2. Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmacnianie 
i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach. 

ZADANIA REALIZATORZY/PARTNERZY TERMIN 
REALIZACJI

Systematyczna praca socjalna z rodzinami 
z problemem opiekuńczo-wychowawczym 
polegają m.in. na diagnozie deficytów 
w zakresie ról rodzicielskich, wydolności 
opiekuńczo-wychowawczej, zaniedbań 
względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka 
w rodzinie, środowisku szkolnym 
i rówieśniczym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 2013-2015

Rozbudowa sieci poradnictwa oraz 
prowadzenia profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień od 
alkoholu i od innych środków 
psychoaktywnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Szkoły, 

2013-2015

Promocja i realizacja programów 
profilaktycznych, terapeutycznych, 
psychoedukacyjnych, skierowanych do 
rodziców i dzieci. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Szkoły, 

2013-2015

Zapewnienie rodzinom z problemem 
bezradności w sprawach  opiekuńczo-
wychowawczych pomocy asystenta rodziny. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 2013-2015

Działania korekcyjno-edukacyjne mające na 
celu ograniczenie przemocy w rodzinie 
skierowane do potencjalnych sprawców 
przemocy w rodzinie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe, 

2013-2015

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży poprzez rozwój placówek 
wsparcia dziennego oraz sport, rekreację 
i kulturę 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Szkoły, 

2013-2015

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
przestępczości i uzależnieniom wśród dzieci 
i młodzieży. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Policja, Szkoły, 

2013-2015

Organizacja grup wsparcia i grup 
samopomocowych dla rodzin z problemami 
wychowawczymi. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 2013-2015

Współpraca z podmiotami pracującymi na 
rzecz rodziny z poza terenu gminy w zakresie 
kreowania i upowszechniania pozytywnych 
wzorców funkcjonowania rodziny. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, 
Powiatowy Urząd Pracy, organizacje 
pozarządowe. 

2013-2015
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3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

ZADANIA REALIZATORZY/PARTNERZY TERMIN 
REALIZACJI

Współpraca ze szkołami w zakresie 
rozwiązywania problemów wychowawczych. Ośrodek Pomocy Społecznej, 2013-2015

Wspierania dzieci z rodzin nie posiadających 
możliwości finansowych w rozwijaniu 
uzdolnień. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Gminy, Szkoły, 

2013-2015

Rozwój i wzbogacanie istniejących programów 
profilaktycznych i edukacyjnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Gminy, Policja, Szkoły, 

2013-2015

Promowanie aktywności młodego pokolenia, 
poprzez wspieranie idei wolontariatu oraz 
inicjowanie programów wyłaniania liderów 
młodzieżowych w różnych sferach życia 
publicznego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Szkoły, 

2013-2015

Organizowanie zajęć pozaszkolnych 
i pozalekcyjnych. Szkoły, Biblioteka , 

2013-2015

Uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb 
edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Szkoły. 

2013-2015 

VI. EWALUACJA PROGRAMU 

Ewaluacja Programu będzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych pozyskanych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Szkoły. 

Wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów: 

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

2. Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. 

3. Liczba dzieci korzystających z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 

4. Liczba dzieci korzystających z Rządowego Programu Pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. 

5. Liczba udzielonych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. 

7. Liczba dzieci biorących udział w koloniach finansowanych przez Kuratorium Oświaty. 

8. Liczba dzieci biorących udział w koloniach z programem profilaktycznym z rodzin dotkniętych problemem 
alkoholizmu. 

9. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi objętymi pracą socjalną. 

10. Liczba rodzin, które korzystały ze specjalistycznego poradnictwa. 

11. Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny. 

12. Liczba osób, które uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy 
w rodzinie. 

13. Liczba grup wsparcia działających na terenie gminy. 

VII. ODBIORCY PROGRAMU

1. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. 

2. Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dziecka i rodziny. 

VIII. OCZEKIWANE REZULTATY 

Zwiększenie skuteczności pomocy kierowanej do rodzin dysfunkcyjnych.
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IX. REALIZATORZY PROGRAMU 

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii przy współpracy z: 

Urzędem Gminy w Bogorii, 

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Zespołem Interdyscyplinarnym działającym w Gminie Bogoria, 

Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia, 

Policją, 

Organizacjami pozarządowymi, 

Parafiami.

X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Źródła finansowania Programu: 

środki własne Gminy zaplanowane na dany rok budżetowy w Ośrodku Pomocy Społecznej, 

środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

dotacja z budżetu państwa, 

środki pozabudżetowe.

XI. MONITORING I EWALUACJA 

Monitoring będzie polegał na zbieraniu i ocenie danych pod kątem realizacji celów Programu. Zebrane 
informacje będą wykorzystane do planowania działań profilaktycznych, które będą wpisywane w formie 
zadań do wykonania przez poszczególne instytucje i organizacje realizujące program. 
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