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Janusz Korczak 

 

I. Wprowadzenie  

Rodzina jest podstawową grupą społeczną, na której opiera się funkcjonowanie 

całego społeczeństwa. Ma podstawowy wpływ na funkcjonowanie człowieka, 

zapewnia prawidłowy rozwój jej wszystkich członków, w szczególności dzieci. 

Obecnie coraz więcej dzieci jest wychowywanych w rodzinach, które nie są       

w stanie zapewnić im warunków do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. 

Zaburzone więzi rodzinne wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie 

człowieka, stanowią źródło jego deficytów. W przypadku rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, 

Państwo ma obowiązek zapewnić rodzinie, a szczególnie dziecku ochronę          

i pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji. Wszystkie działania podejmowane 

dla dobra dziecka i jego rodziny podejmowane przez osoby, instytucje                 

i organizacje powinny być spójne.  

Gminny Program Wspierania Rodziny miasta Wągrowca na lata 2019-2021 

został opracowany w oparciu o w art. 176 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze 

zm.). W procesie opracowania programu uczestniczyli przedstawiciele 

jednostek/instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenu 

miasta Wągrowca. Niniejszy Program jest kontynuacją Programu realizowanego 

w latach 2016-2018. Jest adresowany do dzieci i rodzin z terenu miasta 

Wągrowca, a w szczególności do rodzin przeżywających trudności                     

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej, do rodzin z których dzieci 

zostały umieszczone w różnych formach pieczy zastępczej, obejmuje 

kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia rodzin z dziećmi                            

z wykorzystaniem świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pracy 

socjalnej a w szczególności pracy asystenta rodziny. Program będzie 
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realizowany z zachowaniem wzajemnej współpracy oraz poszanowania 

godności uczestników podejmowanych działań przez instytucje i organizacje, 

których podmiotem oddziaływań jest rodzina.  

 

Niniejszy Program wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 2014-2020. 

II. Podstawy prawne 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej Dz.U. z 2018 r. poz, 998 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1508 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.), 

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości            

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.), 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U.         

z 2018 r. poz. 1030 ze zm.), 

7. Ustawa z dnia 4 lipca 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin            

„Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860 ze zm.), 

8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.). 

 

 

 

III. Diagnoza 
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Miasto Wągrowiec na dzień 31 grudnia 2018 r. liczyło 24 506 mieszkańców, 

wśród których większość stanowiły kobiety w ilości 12 807 tj 52,26 %. Dzieci    

i młodzież poniżej 18 roku życia w ilości 4 774 osób stanowiły19,48 % ogółu 

mieszkańców. Wśród tych ostatnich jest kilkudziesięcioosobowa grupa, która 

wraz z rodzicami objęta jest wsparciem asystenta rodziny. Rodziny te 

przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej, 

których przyczyny są złożone. W mieście Wągrowcu pracuje w systemie 

zadaniowego czasu pracy dwóch asystentów rodziny zatrudnionych przez 

MOPS Wągrowiec na cały etat. Głównym celem ich pracy jest przywrócenie      

i prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny. 

Asystenci rodziny pracują w sieci wzajemnych relacji zawodowych                     

z pracownikami socjalnymi MOPS, pracownikami PCPR, kuratorami z Sądu 

Rejonowego, pedagogami i psychologami szkolnymi i.t.p. Liczbę rodzin 

objętych wsparciem asystenta rodziny na przestrzeni ostatnich trzech lat określa 

poniższa tabela. 

Tabela nr 1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 

2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Liczba 

rodzin 
Liczba dzieci w tych 

rodzinach 
Liczba 

rodzin 
Liczba dzieci w 

tych rodzinach 
Liczba 

rodzin 
Liczba dzieci w tych 

rodzinach 

30 81 29 85 24 57 

Źródło: MOPS w Wągrowcu 

 

Należy zauważyć, że zauważalny spadek liczby rodzin korzystających z pomocy 

społecznej ogółem jaki dokonał się w ostatnich kilku latach za sprawą wzrostu 

gospodarczego (647 rodzin w 2016 r., 597 w 2017 r., 576 w 2018 r.) nie 

zmniejszył nasilenia problemów z jakimi borykają się opisane wyżej rodziny. 

Do najbardziej istotnych z nich należą: przemoc w rodzinie, zadłużenie 

gospodarstw domowych,  niewydolność w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 
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wychowawczej,   problemy z realizacją przez dzieci obowiązku szkolnego, 

problemy z utrzymaniem higieny, problemy z odpowiednim odżywianiem, 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych, internetu.  

Także szeroki pakiet świadczeń socjalnych jaki mają obecnie do dyspozycji 

wągrowieckie rodziny, nie przekłada się automatycznie na spadek 

liczby/nasilenia w/w problemów, których przyczyny są głębokie i trwają od 

wielu lat. Z tych powodów w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, piecza 

instytucjonalna) ciągle przebywają dzieci, a ich liczba i koszt ponoszony przez 

gminę podany jest w poniższych tabelach. Na liczbę dzieci przebywających       

w pieczy zastępczej za które gmina ponosi odpłatność, wpływ mają przepisy 

prawne na podstawie których do pieczy zastępczej kieruje się dzieci z rodzin 

zamieszkałych na terenie Wągrowca przy czym okres zamieszkania nie ma 

znaczenia. Wystarczy by rodzina z nasilonymi problemami w tym obszarze, 

faktycznie mieszkała krótki okres czasu w Wągrowcu i w tym czasie  dzieci  

zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Gminą zobowiązaną do ponoszenia 

opłat z tego tytułu, jest zawsze gmina ostatniego miejsca zamieszkania.  

 

Tabela nr 2. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, za które Gmina ponosi 

odpłatność 

Rok 2016 2017 2018 

Piecza zastępcza 36 40 43 

Piecza instytucjonalna 1 0 0 

Źródło: MOPS w Wągrowcu 

 

 

Tabela nr 3. Wydatki na realizację zadania  

Rok 2016 2017 2018 
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Rodziny zastępcze  155 073,10 176 566,46 220 595,83 

Placówki opiekuńczo 

wychowawcze 

1 128,70 0,00 0,00 

Źródło: MOPS w Wągrowcu 

 

 

 

Na podstawie skuteczności oddziaływań różnych form wsparcia i doświadczeń 

wynikających z realizacji poprzedniej edycji programu przygotowano nową jego 

wersję w której położono szczególny nacisk na edukację rodzin zagrożonych     

w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Program 

ma na celu zapobieganie marginalizacji także innych rodzin np. wychowujących 

dzieci z niepełnosprawnością. 

 

 

IV. Cel główny Programu 

 

Rozwój zintegrowanego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin. 

 

IV.1 Cele szczegółowe i oczekiwane rezultaty 

1) Wspieranie rodzin z dziećmi przeżywających trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej; 

2) Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – zapobieganie marginalizacji i 

degradacji funkcji rodziny; 

3) Wzmacnianie roli i funkcji rodziny; 

4) Rozwój usług, form wsparcia i systemu opieki na rzecz rodzin 

biologicznych; 
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5) Wsparcie kadry zajmującej się profesjonalnie pomocą na rzecz rodziny; 

 

Powyższe cele szczegółowe będą realizowane przez działania:  

1. Cel szczegółowy 1 - Wspieranie rodzin z dziećmi przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; 

L.p Działanie  Realizatorzy Wskaźniki Przewidywane 

efekty 

1. 

Promocja placówek 

przedszkolnych 

wśród rodziców 

objętych wsparciem 

MOPS 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wągrowcu 

 

 

Liczba dzieci 

skierowanych do 

przedszkola 

Liczba spotkań 

promujących 

wychowanie 

przedszkolne 

wspomaganie 

rozwoju i 

funkcjonowania 

dzieci 

2. 

Organizowanie 

wypoczynku letniego 

i zimowego  oraz 

festynów, pikników, 

imprez sportowych i 

okolicznościowych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wągrowcu 

Urząd Miejski w 

Wągrowcu 

Szkoły i przedszkola 

Miejski Dom 

Kultury w 

Wągrowcu 

Organizacje 

pozarządowe 

Liczba 

zorganizowanych  

form wypoczynku  

oraz imprez 

Liczba rodzin 

uczestniczących w 

imprezach 

Liczba dzieci 

korzystających z 

wypoczynku 

Integracja rodzin, 

Zmiana stylu 

życia 

Nauka spędzania 

czasu wolnego 

aktywnie 

 

3. 

Rozwój oferty zajęć 

pozaszkolnych i 

pozalekcyjnych 

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w 

Wągrowcu 

Miejski Dom 

Liczba i rodzaj 

zorganizowanych 

zajęć 

Efektywny czas 

wolny, wzrost 

czytelnictwa, 

rozwój fizyczny 
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Kultury w 

Wągrowcu 

Biblioteka  

Miejski Ośrodek 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Wągrowcu 

Szkoły i przedszkola 

Ośrodek Kuratorski 

przy Sądzie 

Rejonowym w 

Wągrowcu 

4. 

Prowadzenie 

placówek wsparcia 

dziennego 

Miejski Ośrodek 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Wągrowcu 

Liczba dzieci 

objętych wsparciem 

w świetlicy 

socjoterapeutycznej 

Pomoc dzieciom z 

rodzin dotkniętym 

problemem 

uzależnień 

6 

Organizowanie 

warsztatów 

tematycznych, dla 

rodziców 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wągrowcu 

Szkoły i przedszkola 

Organizacje 

pozarządowe 

Ilość 

zorganizowanych 

warsztatów 

 

Rozwijanie 

umiejętności i 

wiedzy 

Zwiększenie 

kompetencji 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

Utrzymanie dzieci 

w rodzinach 

biologicznych 

7. 

Realizacja 

programów dla 

rodzin m.in. „Karta 

Dużej Rodziny” , 

Karta Młodego 

Urząd Miejski w 

Wągrowcu 

Liczba wydanych 

kart 

Zapobieganie 

marginalizacji 

dzieci i rodzin 

oraz osób 
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Wągrowczanina starszych 

 

 

 

2. Cel szczegółowy 2 - Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – 

zapobieganie marginalizacji i degradacji funkcji rodziny; 

L.p Działanie  Realizatorzy wskaźniki efekty 

1. 

Udzielenie rodzinom 

znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej pomocy 

finansowej i pomocy w formie  

usług opiekuńczych (np. SUO) 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Wągrowcu 

Urząd Miejski 

w Wągrowcu 

Liczba i formy 

udzielonej 

pomocy, 

Liczba rodzin i 

dzieci objętych 

pomocą 

Poprawa 

jakości życia 

rodzin 

 

2. 

Udzielenie rodzinom pomocy w 

formie świadczeń rodzinnych i 

alimentacyjnych 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Wągrowcu 

Urząd Miejski 

w Wągrowcu 

Liczba rodzin i 

dzieci objętych 

pomocą 

Poprawa 

jakości życia 

rodzin 

3. 

Pomoc w postaci świadczeń 

wychowawczych 

Urząd Miejski 

w Wągrowcu 

Liczba rodzin i 

dzieci objętych 

pomocą 

Poprawa 

standardu życia 

rodzin 

 

 

3. Cel szczegółowy 3 - Wzmacnianie roli i funkcji rodziny; 

L.p Działanie Realizatorzy Wskaźniki Efekty 
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1. 

Świadczenie pracy 

socjalnej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wągrowcu 

Ilość rodzin 

objętych pracą 

socjalną 

Zapobieganie 

sytuacjom 

kryzysowym 

poprzez wczesne 

zdiagnozowanie 

i reagowanie 

2. 

Zapewnienie poradnictwa 

oraz terapii rodzinom 

przeżywającym trudności 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wągrowcu 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie / Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej 

szkoły i 

przedszkola 

Miejski Ośrodek 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Wągrowcu 

Liczba osób 

korzystających 

z poradnictwa 

Liczba 

udzielonych 

porad 

Poprawa relacji  

oraz 

funkcjonowania 

rodzin 

3. 

Wsparcie asystenta rodziny  

rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo - 

wychowawcze 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wągrowcu 

Ilość rodzin i 

ilość dzieci 

objętych 

wsparciem 

asystenta 

rodziny 

Zapobieganie 

umieszczeniu 

dzieci w pieczy 

zastępczej 

4. 

Wsparcie dla osób 

uzależnionych, 

motywowanie do podjęcia 

leczenia odwykowego 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wągrowcu 

Miejski Ośrodek 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Ilość rodzin  

objętych 

wsparciem 

MOPS 

Ilość osób 

kierowanych na 

leczenie 

Zapobieganie 

degradacji oraz 

poprawa 

funkcjonowania 

rodziny 
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Poradnia Leczenia 

Uzależnień w 

Wągrowcu 

 

 

3. Cel szczegółowy 4 - Rozwój usług, form wsparcia i systemu opieki na 

rzecz rodzin biologicznych; 

L.p Działanie Realizatorzy Wskaźniki Efekty 

1. Rozbudowa zespołu asysty 

rodzinnej poprzez m.in. 

utworzenie stałego zespołu 

roboczego działającego na 

rzecz wsparcia rodzin 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Wągrowcu 

Szkoły i 

przedszkola, 

Kuratorzy Sądu 

Rejonowego w 

Wągrowcu   

Ilość posiedzeń 

zespołu 

Liczba 

uczestników 

Szczegółowe i 

wieloaspektowe 

rozpoznanie 

sytuacji rodziny 

przeżywającej 

trudności 

2. 

Pozyskanie nowych 

pomieszczeń do pracy z 

rodziną 

Urząd Miejski w 

Wągrowcu 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Wągrowcu 

Ilość 

pomieszczeń 

Polepszenie 

komfortu pracy z 

rodziną 

4. Działania na rzecz 

pozyskania rodzin  

wspierająch 

Urząd Miejski w 

Wągrowcu 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Wągrowcu 

Ilość rodzin 

wspierających 

Poprawa 

funkcjonowania 

rodzin 

wspieranych  
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Organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

5. Cel szczegółowy 5 - Wsparcie kadry zajmującej się profesjonalnie 

pomocą na rzecz rodziny; 

L.p Działanie Realizatorzy Wskaźniki Efekty 

1. 

Szkolenie kadry zajmującej się 

profesjonalnie wsparciem 

rodziny ( w tym superwizja) 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Wągrowcu 

Inne instytucje  

Ilość szkoleń z 

zakresu pracy z 

rodziną 

Wzrost 

kompetencji 

zawodowych, 

zwiększenie 

efektywności 

pomocy 

2. 

Zwiększenie ilości etatów 

asystentów rodziny 

Urząd Miejski w 

Wągrowcu 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Wągrowcu 

Ilość etatów Większa 

dostępność 

świadczonych 

usług 

 

 

 

 

 

V. Źródła finansowania Programu. 

Realizacja zadań wynikających z Programu finansowana będzie m.in.  
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1. Ze środków własnych gminy, 

2. Ze środków budżetu państwa, 

3. Ze środków pozabudżetowych. 

 

VI. Monitoring 

Wdrażanie, monitorowanie oraz koordynację Programu powierza się 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu.  

Efektywność i ocena stopnia realizacji Programu będzie odbywać się na 

podstawie informacji uzyskanych od realizatorów Programu. Powyższe 

informacje pozwolą na analizę i ocenę stopnia realizacji zadań, planowanie 

dalszych działań oraz doskonalenie już ustalonych. 

Zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, w terminie do 31 marca każdego roku Burmistrz składa Radzie 

Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

oraz przedstawia potrzeby związane z ich realizacją. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Słownik niektórych pojęć 
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1. Asystent rodziny – to osoba, która profesjonalnie towarzyszy rodzinie   przeżywającej trudności, 

ukierunkowuje jej działania, wspiera w samostanowieniu i upodmiotowieniu. Asystent nie wyręcza 

rodziny, a wskazuje, motywuje, wspiera w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Zadania asystenta rodziny 

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji          

z pracownikiem socjalnym, 

 opracowanie, we współpracy z członami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej plany 

pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pracy dziecku umieszczonemu w pieczy 

zastępczej, 

 udzielanie pomocy rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstw domowego, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  z dziećmi, 

 wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

 motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 

 udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychospołecznych, 

 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci           

i rodzin, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 

 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

 sporządzenie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej i innymi podmiotami 

specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc 

przy wykonywaniu zadań uznał za niezbędną. 

 

2. Rodzina wspierająca  jest instytucją powołaną na mocy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do pomocy rodzinie mającej trudności w:   

 opiece i wychowaniu dziecka,  

 prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

 kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 
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Pełnienie funkcji rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z najbliższego otoczenia dziecka, które nie 

były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne. 

3. System pieczy zastępczej – to zespół osób, instytucji, której podstawowym celem jest zapewnienie 

opieki i wychowania dzieciom, których rodzice nie mogą sprawować opieki i wychowania. 

Struktura form pieczy zastępczej. 

1) rodzina zastępcza 

i. spokrewniona; 

ii. niezawodowa; 

iii. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna. 

2) rodzinny dom dziecka 

4. Instytucjonalna piecza zastępcza zgodnie z art. 93 ustawy sprawowana jest w formie:  

 Placówki opiekuńczo – wychowawczej;  Placówka jest głównym podmiotem instytucjonalnej 

pieczy zastępczej typu:  

- socjalizującego; 

- interwencyjnego; 

Specjalistyczno-terapeutycznego; 

rodzinnego 

 Regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej; 

 Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego; 

 

5. Wydatki na realizację zadania (art. 191 ust.9 ) – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:  

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej; 

 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w trzecim roku     i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
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