
 

Uchwała Nr XXXII/247/17 

Rady Gminy Santok 

z dnia 1 czerwca 2017r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.           

z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 176 ust. 1 ustawy o wspieraniu pieczy zastępczej z dnia 9 

czerwca 2011 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 575 ze zm.),   Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Santok na lata 2017 – 2020 

stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Damian Kochmański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie: 

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

poz.575 ze zm.), nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich programów 

wspierania rodziny. Program na lata 2017-2020 zakłada wypracowanie spójnego systemu ochrony i 

objęcia interdyscyplinarną pomocą dzieci, w celu ich harmonijnego rozwoju i przyszłej 

samodzielności życiowej oraz rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/247/17 

Rady Gminy Santok z dnia 1.06.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

WSPIERANIA RODZINY 

W GMINIE SANTOK 

NA LATA 2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I    WPROWADZENIE 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym 

zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności dzieci. Obowiązkiem 

Gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i niepotrafiących 

samodzielnie rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę 

należy skupić nie tylko na problemach dziecka, ale także na problemach jego rodziny, bo to w 

dezintegracji rodziny tkwi źródło sieroctwa społecznego. Wśród czynników, które składają się na 

dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny 

dorosłych, niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, 

niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem 

dzieci, a także alkoholizm jednego lub obojga rodziców, karalność sądową, przejawy psychopatii, 

maltretowanie oraz znęcanie się nad dzieckiem. Zazwyczaj niekorzystne sytuacje w rodzinie 

współwystępują ze sobą. 

Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta we współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, w tym sąsiedzkim, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami 

oświatowymi, podmiotami leczniczymi, Kościołem i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny                          

w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról 

społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i 

mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich 

warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich 

wychowaniem. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym 

zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. Prowadzenie profilaktycznych działań 

wspierających dziecko w rodzinie jest formą najbardziej optymalną i skuteczną. Natomiast praca z 

rodziną biologiczną,  w przypadku gdy zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do rodziny. Działania wspierające w 

utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych, 

gdyż służą obniżeniu kosztów gminy związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II    PODSTAWA PRAWNA 

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

2016r. poz. 575ze zm.), która reguluje zasady wspierania i pracy z rodziną, omawia organizację 

pomocy i wychowania dziecka, pieczę zastępczą pomoc dla osób usamodzielnionych, określa 

zadania administracji publicznej we wspieraniu rodzinie i systemie pieczy zastępczej. 

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

regulująca warunki prawne i organizację systemu pomocy społecznej.  Określa zadania w zakresie 

pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania,          

a także zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 

3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.(Dz.U. z 2016r. poz.546 ze 

zm.), która określa, że organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego 

powołane zapewniają ochronę zdrowia psychicznego. Ustawa przewiduje, że w działaniach z 

zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje 

społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy 

samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. 

4. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r( Dz. U. z 2015r. poz.1390 

ze zm.) , która wskazuje na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady 

postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. Jej celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

5. Ustawa w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.(Dz.U.                         

z 2016r. poz.487 ze zm.) określa kompetencje i środki finansowe samorządów gmin na realizację 

ww. zadań, które na mocy ustawy uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów 

alkoholowych  w społecznościach lokalnych. 

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016r. poz224 ze zm.) 

zawiera szereg definicji zjawisk związanych z uzależnieniem od narkotyków. Określa zadania                      

i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządowej. Jej celem jest przeciwdziałanie 

narkomanii poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-

wychowawczej i zdrowotnej. 

 

 

 

 



 

 

 

 

III DIAGNOZA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ W GMINIE SANTOK 

Gmina Santok jest gminą wiejską położoną w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Santok w 2016 r. wynosiła 8 304 osób                    

(wg stanu na dzień 31.12.2016 r.), z których 6,8% to świadczeniobiorcy pomocy społecznej. 

Analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku 

była punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Sprawozdania 

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku ukazują, że ze świadczeń z pomocy 

społecznej skorzystały: 

- w 2015 r. – 204 rodziny tj. 546 osób w tych rodzinach; 

- w 2016 r. – 225 rodzin tj. 564 osoby w tych rodzinach. 

 

1. Powodem przyznawania i udzielania rodzinom świadczeń z pomocy społecznej jest: 

a) ubóstwo, 

b) sieroctwo, 

c) bezdomność, 

d) bezrobocie, 

e) niepełnosprawność, 

f) długotrwała lub ciężka choroba, 

g) przemoc w rodzinie, 

h) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 

i) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

j) bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, 

k) trudność w integracji cudzoziemców, 

l) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

m) alkoholizm lub narkomania, 

n) zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, 

o) klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

 

 

 

 

 



 

  

Powody przyznania 

pomocy 

  

2015 rok 2016 rok 

Liczba rodzin 
Liczba osób w ro-

dzinach 
Liczba rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 131 354 118 309 

Potrzeba ochrony ma-

cierzyństwa lub wielo-

dzietności 
59 354 51 296 

Sieroctwo 0 0 0 0 

Bezrobocie 102 308 82 218 

Bezdomność 0 0 0 0 

Niepełnosprawność 99 243 106 230 

Zdarzenie losowe lub 

sytuacja kryzysowa 
3 8 2 4 

Alkoholizm 11 24 12 23 

Narkomania 0 0 0 0 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
33 74 32 75 

Bezradność w spra-

wach opiekuńczo – 

wychowawczych 
9 31 7 18 

Trudności w przysto-

sowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu 

karnego 

5 6 4 4 

Przemoc w rodzinie 1 5 0 0 

Potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi 
0 0 0 0 

Trudność w integracji 

cudzoziemców 
0 0 0 0 

Klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 
1 5 0 0 

  

 

 

 

 



 

Z powyższych danych wynika, iż oprócz ubóstwa i bezrobocia dominującymi problemami rodzin 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w ciągu ostatnich dwóch lat były: potrzeba 

ochrony macierzyństwa (w tym wielodzietność ), niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 

choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz niezaradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego (w tym rodziny niepełne i alkoholizm). Większość tych problemów 

społecznych w coraz większym stopniu wpływa negatywnie na sytuację mieszkańców Gminy 

Santok. Należy podkreślić, że dużym problemem występującym w rodzinach jest bezradność                                             

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz alkoholizm. Ma to niejednokrotnie ścisły związek                

z innymi problemami, tj. bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia itp. W związku z tym Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Santoku dysponuje kolejną formą wsparcia,  jest nią pomoc asystenta rodziny. 

Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres 

pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej 

zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji 

planu pracy. Praca z rodziną prowadzona jest także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka 

poza rodziną. 

 

Należy podkreślić, iż nierzadkie są przypadki występowania w jednej rodzinie kilku przyczyn 

powodujących kryzys w rodzinie. Właśnie takie rodziny są pod szczególną opieką Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 

IV   CZAS REALIZACJI PROGRAMU 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Santok został opracowany na lata 2017 -2020. 

 

V    ODBIORCY PROGRAMU 

Odbiorcami programu są: 

- rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

- dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki, 

- przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin. 

 

VI    CELE PROGRAMU 

Cel główny: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych. 

Cele szczegółowe: 

 1. Pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. 

 2. Wzmocnienie roli  rodziny. 

 3. Zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych. 

 4. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych 



 

 

VII   PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

    

1. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka. 

2. Polepszenie sytuacji dziecka i rodziny. 

3. Zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia, 

dla rodziny i dziecka. 

4. Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

5. Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. 

6. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin w celu zapobiegania                     

powstawaniu sytuacji kryzysowych. 

7. Poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny. 

8. Wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i po-

prawnych relacji rodzinnych. 

9. Umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny                    

naturalnej poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji. 

10. Rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi pro-

gram wpierania rodziny. 

 

VIII   REALIZATORZY PROGRAMU : 

 

Realizatorami Gminnego Programu Wspierania Rodziny są : 

 

1. OPS w Santoku: 

a. asystent rodziny, 

b. pracownicy socjalni, 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

2. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3. pedagog szkolny, 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., 

5. Komenda  Policji w Gorzowie Wlkp., 

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp., 

7. Sąd Rejonowy w tym Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, 

8. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp., 

9. placówki służby zdrowia, 

10. organizacje pozarządowe. 

 

 

IX   MONITORING I EWALUACJA: 

Działania wynikające z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny będą koordynowane i 

analizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Monitorowanie przebiegu programu będzie 

odbywać się na bieżąco. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Santok ma charakter 

otwarty- jego ewaluacja będzie prowadzona zależnie od aktualnie występujących potrzeb. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


