
UCHWAŁA NR XVI/114/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2016 – 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 z późn. zm.1)) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z  2015 r. poz. 332 z późn. zm.2))  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.1890
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.1045, 1199 i 1830

Id: A1DA2094-35CE-4909-BB6C-0110B7812351. Podpisany Strona 1



                     
         
 
            Załącznik 

                                                                     do Uchwały Nr XVI/114/2016  
                                                                   Rady Miejskiej w Wągrowcu  

                                                  z dnia 25 lutego 2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 

MIEJSKI 
 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
 

NA LATA   2016- 2018 

 
 
 

Wągrowiec, luty 2016 r. 
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 „ Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”     

            

                                                                        Janusz Korczak 

 

 

Wprowadzenie 

 

      Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem 

wychowawczym zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków,              

w szczególności dzieci.  

       Rodzina jest niekwestionowanym, najważniejszym i elementarnym środowiskiem 

życia dziecka, zapewnia dziecku warunki egzystencji, poczucie bezpieczeństwa, 

przynależności, oparcia. Stanowi pierwsze i zasadnicze środowisko wychowawcze, 

jest podstawową formą opieki nad dzieckiem od momentu narodzin, aż do uzyskania 

przez nie samodzielności.  

Rodzina oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na dziecko, przekazując mu 

system wartości, tradycje, poglądy, kształtując jego aktywność i postępowanie na 

całe życie. Pomyślny rozwój dziecka jest możliwy w prawidłowo funkcjonującej 

rodzinie. Obecnie coraz więcej dzieci wychowywanych jest w rodzinach, które 

nie są w stanie zapewnić im  odpowiednich warunków do prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju. 

  Główne problemy dezorganizujące życie rodziny to: alkoholizm, przemoc                 

w rodzinie, ubóstwo, nieporadność życiowa rodziców i niewydolność w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rozpad rodziny przez rozwód, niskie kwalifikacje 

ogólne i etyczne. W ostatnim czasie dochodzą inne, nieznane jeszcze szerzej 20 lat 

temu negatywne zjawiska dezorganizujące życie prawidłowo funkcjonującej  rodziny 

np. eurosieroctwo. Długotrwałe przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej może być 

przyczyną całkowitego zerwania więzi rodzinnych i umieszczenia dzieci w pieczy 

zastępczej. To właśnie te rodziny wymagają skutecznej współpracy osób, instytucji    

i organizacji w celu  przezwyciężenia tych dysfunkcji. 

Rodziny takie wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, 

pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, kuratorów sądowych, 

asystentów rodziny.  
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  Podmiotami odpowiedzialnymi za dziecko są  rodzice, państwo z całym swym 

aparatem, organizacje, stowarzyszenia, wspólnoty lokalne. Taką koncepcje 

odpowiedzialności przyjmuje również Konwencja o Prawach Dziecka. Działania 

państwa, zgodnie z zasadą subsydialności,  mają za zadanie wspierać rodzinę, aby 

prawidłowo wykonywała swoje funkcje, za jej zgodą i czynnym udziałem w procesie 

naprawczym. W przypadku niemożności wykonywania przez rodziców naturalnych 

obowiązków wobec dziecka  decyzją sądu rodzinnego umieszcza się małoletnie 

dzieci w pieczy zastępczej.  

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została opracowana                    

„dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony 

dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia,         

w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia 

ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest 

podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra 

wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna 

pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci 

oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez 

współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi                   

i rodzicami”.  

 

W celu poprawy sytuacji dzieci zagrożonych długotrwałym zaniedbywaniem ze 

strony rodziców i opiekunów, ustawodawca szczegółowo nakreślił zadania i nowe 

narzędzia pracy (np. przydzielenie asystenta rodziny) z rodziną w środowisku oraz   

w systemie pieczy zastępczej.  

Nowe zadania wynikające z powyższej ustawy nakładają na gminy obowiązek 

utworzenia programu wspierającego rodzinę. W związku z tym  opracowano Miejski 

Program Wspierania Rodziny, a zawarte w nim zadania  będą realizowane zgodnie   

z zasadą pomocniczości, z uwzględnieniem podmiotowości dziecka i rodziny,            

z zachowaniem prawa dziecka do wychowania w rodzinie biologicznej oraz jego 

ochrony przed dysfunkcyjnymi rodzicami.  

Program wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie 

miasta Wągrowca w latach 2014-2020. 
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 Jednym z celów strategii są „Kompleksowe rozwiązania w zakresie zbudowania 

systemu działań wspomagających funkcjonowanie osób i rodzin z grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym”.  

 

I. Podstawy prawne realizacji programu 

 

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

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

zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn.zm.). 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 

163 z późn.zm.). 

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

(Dz.U.  z 2005r. nr 180 poz. 1493 z późn.zm.). 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. nr 70 poz.473 z późn.zm.). 

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. z 2005r.  Nr 179 poz. 1485       

z późn.zm.). 

7. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 

594 z późn.zm.).  
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DIAGNOZA 

 

Miasto Wągrowiec na dzień 31 grudnia 2015 r. liczyło 24 499 mieszkańców, 

wśród których większość stanowiły kobiety w ilości 12 765 tj. 52,10 %. Dzieci                

i młodzież poniżej  18 roku życia w ilości 4780 stanowiły 19,51% ogółu mieszkańców.  

Jako miasto powiatowe Wągrowiec jest lokalnym centrum edukacji, kultury i sportu. 

W nim zlokalizowane są szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne i podstawowe oraz 

przedszkola o charakterze publicznym i niepublicznym. W mieście działa filia szkoły 

wyższej. Mieszkańcy miasta mogą brać udział w różnorodnych imprezach 

kulturalnych i sportowych, rozwijać swoje zainteresowania w prężnie działających 

ośrodkach kultury i sportu. 

 Miasto posiada również rozbudowany  system pomocy społecznej, w skład 

którego wchodzą instytucje, placówki, organizacje pozarządowe. 

Tworzone są programy na rzecz osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych, 

dzieci, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osób wykluczonych bądź 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Punktem wyjścia do określenia zadań Miejskiego Programu Wspierania Rodziny jest 

analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wągrowcu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Wągrowcu. 

 

Tab. nr  1 Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS Wągrowiec 
 

Wyszczególnienie 2013 
                                             

2014 
 

2015 

Liczba mieszkańców Wągrowca 
w tym: 
kobiet 

24 578 
 

12 803 

24 560 
 

12 808 

24 499 
 

12 765 

Liczba dzieci i młodzieży w wieku od 0 -18 lat 4 876 4 832 
 
     4 780 
 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
w tym: 
kobiet 

3 981 
 

2 777 

4 154  
 

2 871 

4 312 
 

2 960 
Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej 

917 772 737 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 2170 1 768 1601 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
rodzinnych 

1559 1 495 1475 
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Liczba rodzin korzystających z Funduszu 
Alimentacyjnego 

222    221 187 

Liczba rodzin korzystających z dodatku 
mieszkaniowego 

428    370 324 

Liczba rodzin korzystających ze stypendium 
szkolnego 

151    129 140 

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta 
rodziny 

15 26 26 

Liczba dzieci i młodzieży umieszczonych            
w pieczy zastępczej ogółem: 
w tym – liczba dzieci i młodzieży, za które gmina 
ponosi odpłatność  

51 

 

27 

54 

 

32 

57 

 

39 

 
 
 
 
 
 
 
Tab. nr 2 Przyczyny przyznawania pomocy na podstawie danych MOPS Wągrowiec 
 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej 

2013 2014 
                               

2015 
 

Liczba 
rodzin 

% z 
badanej 
liczby 

środowisk 
tj.917 

Liczba 
rodzin 

% z 
badanej 
liczby 

środowisk 
tj. 772 

Liczba 
rodzin 

% z 
badanej 
liczby 

środowisk  
tj. 737 

Bezradność w 
sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i 
prowadzeniu 
gospodarstwa. 
domowego 
W tym: 
- rodziny niepełne 

95 
 
 
 
 
 

69 

10,36 
 
 
 
 
 

7,52 

70 
 
 
 
 
 

55 

9,07 
 
 
 
 
 

7,12 

87 
 
 
 
 
 

73 

11,80 
 
 
 
 
 

9,91 

- rodziny wielodzietne 14 1,53 13 1,68 15 2,04 
Przemoc w rodzinie 22 2,40 14 1,81 12 1,63 
Alkoholizm 107 11,67 100 12,95 103 13,98 
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      Tab. nr 3  Rodziny korzystające z pomocy społecznej z podziałem na typy rodzin. 
 

 

Wyszczególnienie 

2013 2014 
                              

2015 
 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób       

w tych 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób       

w tych 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób       

w tych 
rodzinach 

Rodziny z ilością 
dzieci:  
- 1 dzieckiem 

 
 

169 

 
 

511 

 
 

120 

 
 

367 

 
 

100 

 
 

284 
- 2 dzieci 118 450 96 384 92 361 
- 3 dzieci 61 310 40 198 44 220 
- 4 dzieci 16 99 16 98 14 83 
- 5 dzieci 4 30 4 28 3 20 
- 6 dzieci 2 15 2 20 2 21 
- 7 i więcej dzieci 2 

 
       21 

2 
 

19 1 8 

Ogółem: 372 1436 280 1114 256 997 
W tym:  
Rodziny niepełne o 
liczbie dzieci: 
- 1 dzieckiem 

 
 
 

70 

 
 
 

158 

 
 
 

52 

 
 
 

123 

 
 
 

51 

 
 
 

118 
- 2 dziećmi 48 154 34 117 32 110 
- 3 dzieci 19 83 16 68 16 70 
4 i więcej dzieci 
 

7 43 6 34 
9 
 

54 
 

Ogółem: 144 438 108 342 108 352 
 
 
 

 Tab. nr 4  Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wraz z ilością dzieci w rodzinie wg 
danych MOPS Wągrowiec 
 

Rodziny z 
ilością dzieci 

2013 2014 2015 
Liczba 

rodzin 

Liczba 
dzieci              
w tych 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci              
w tych 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci              
w tych 

rodzinach 
Bez dzieci 0 0 3 0 1 0 

1 0 0 3 3 5 5 

2 2 4 10 20 8 16 

3 4 12 2 6 4 12 

4 5 20 4 16 7 28 

5 3 15 2 10 1 5 

6 1 6 2 12 0 0 

 Ogółem 

15 
               

57 

Ogółem    

26 

 

67 

Ogółem 

26 

 

66 
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Tab. nr 5 Wydatki miasta Wągrowca w zakresie utrzymania dzieci w pieczy zastępczej za lata  
2013-2015 wg danych MOPS Wągrowiec 
 

2013 2014 2015 
46 089,80 98 818,50 15 7617,48 

 
 
 
Duży wzrost wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w roku 2015 jest 
spowodowany wzrostem wskaźnika procentowego wynikającego z art. 191 ust. 8 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Gmina ponosi wydatki odpowiednio w wysokości: 

1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka     
w pieczy zastępczej. 

2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka           
w pieczy zastępczej. 

3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim i następnych latach pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej. 

 
 
Tab. nr 6 Liczba rodzin zastępczych i liczba dzieci w nich przebywających na terenie miasta 
Wągrowca 
 
L.p. Rodziny zastępcze 2013 2014 2015 

  Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

1. spokrewnione 17 21 17 22 17 21 

2. niezawodowe 14 21 16 23 17 24 

3. 

 

 

 

zawodowe 

 w tym: 

- wielodzietna 

- specjalistyczna 

2 

 

1 

1 

8 

 

5 

3 

2 

 

1 

1 

8 

 

5 

3 

1 

 

- 

- 

5 

 

- 

- 

4. Rodzinny dom dziecka - - - - 

 

1 6 

  33 50 35 53 36 56 
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Słownik poj ęć: 

Rodzina zast ępcza  to forma prawna sprawowania opieki nad dziećmi pozbawionymi 
całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziećmi niedostosowanymi 
społecznie ustanowiona przez sąd. 
   
Typy rodzin zast ępczych:  
  
1. Rodzina zast ępcza spokrewniona z dzieckiem  – rodzina, którą łączy stosunek 
pokrewieństwa      z dzieckiem (wstępni lub pełnoletnie rodzeństwo).  
  
2. Rodzina zast ępcza niespokrewniona  z dzieckiem  –rodzina, której z dzieckiem 
nie wiąże żaden stosunek pokrewieństwa.  
 
3. Rodzina zast ępcza zawodowa:  
  
 a)  wielodzietna - umieszcza się w niej w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie 
więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie 
licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się 
zwiększyć 
   
 b)  specjalistyczna -umieszcza się w niej dzieci niedostosowane społecznie albo 
dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej 
opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie 
więcej niż troje dzieci. 
   
 
4. Rodzinny dom dziecka – forma pieczy zastępczej dla osieroconych  lub 
pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci, którą tworzą małżonkowie lub osoba 
niepozostające w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu 
sprawowania nad nim pieczy zastępczej. 
 
 
Analizując powyższe dane można wysnuć kilka wniosków: 1.  Liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta rodziny (tabela nr 4) rosła po czym w roku 2015 ustabilizowała 
się na poziomie ogółem 26. Maksymalna liczba rodzin z którymi może jednocześnie 
pracować jeden asystent rodziny wynosi 15, 2.liczba dzieci przebywających w 
różnych formach pieczy zastępczej (tabela nr 6) bardzo nieznacznie wzrosła w ciągu 
ostatnich trzech lat ( z 50 do 56 ).  
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CELE PROGRAMU 

 

CEL GŁÓWNY  

Wspieranie rodzin prze żywaj ących trudno ści w wypełnianiu funkcji 

opieku ńczo – wychowawczych. 

 

                                       CELE SZCZEGÓŁOWE 

I - Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz 

rodziny; 

II - Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrócenia 

prawidłowego funkcjonowania; 

III - Podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów 

zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi; 

IV - Wzmocnienie roli i funkcji rodziny; 

V - Zapobieganie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej; 

VI - Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny 

naturalnej. 

 

Planowane działania w zakresie wspierania rodziny 

1. Diagnozowanie i analiza dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych: 

– rozpoznawanie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 

zaniedbań względem dzieci oraz ocena sytuacji dziecka w rodzinie; 

–  praca socjalna z rodzinami dysfunkcjonalnymi w oparciu o kontrakt 

socjalny; 

2. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem 

lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczej. 

3. Zagwarantowanie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego:  

– zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom z systemu 

pomocy społecznej, systemu świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych; 

– objęcie dożywianiem dzieci tego wymajających; 

–  umożliwianie uczestnictwa w wypoczynku i rekreacji; 

–   monitorowanie sytuacji zdrowotnej dziecka; 
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– zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy; 

4. Wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze          

w rozwiązywaniu ich problemów  życiowych, przywracanie im zdolności do 

pełnienia funkcji rodzicielskiej  poprzez wzmacnianie zasobów tkwiących 

w rodzinach. 

– zapewnienie rodzinie wsparcia i szeroko rozumianej pomocy  

asystenta rodziny; 

(Asystenci rodziny realizują pracę socjalno – wychowawczą z elementami terapii 

w środowisku zamieszkania rodziny i w miejscu przez nią wskazanym. Głównym 

jego działaniem powinna być pedagogizacja oraz wspieranie informacyjne, 

emocjonalne, instrumentalne, czasem rzeczowe rodziny w różnych czynnościach 

dnia codziennego.  Główną formą pracy asystentów jest towarzyszenie 

(asystowanie) rodzinie. Asystowanie w odróżnieniu od dyrektywnego 

przydzielania zadań lub wyręczania polega na obecności, towarzyszeniu            

w czymś, uczestniczeniu, służeniu wsparciem. Zakres zadań asystenta rodziny 

obejmuje następujące obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią 

pracę z dziećmi oraz  działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka               

i rodziny).  

– umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, 

rodzinnego oraz terapii; 

–  umożliwienie uczestnictwa w zajęciach, szkoleniach, warsztatach 

edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do rodziców, jak i do 

dzieci; 

– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 

– wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego celem 

wzmacniania spójności rodziny i rozwijania zainteresowań młodego 

pokolenia; 

– zapewnienie  usług opiekuńczych w  rodzinach wychowujących 

dzieci niepełnosprawne; 

– pozyskiwanie do współpracy rodzin wspierających  

5. Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz upowszechnianie aktywnej integracji: 

– aktywizacja zawodowa i społeczna, w szczególności rodziców.  
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6. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub            

całkowicie opieki rodziców z zachowaniem priorytetu prorodzinnych form 

opieki   zastępczej: 

– na czas kryzysu w rodzinie naturalnej zagwarantowanie dzieciom 

właściwych warunków opiekuńczo – wychowawczych poprzez 

umieszczenie w pieczy zastępczej zbliżonej do środowiska 

rodzinnego;   

– reintegracja rodziny poprzez pomoc rodzinie, z której dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej, w odbudowaniu odpowiedniego 

środowiska wychowawczego, pozwalającego na powrót dzieci do 

rodziny naturalnej; przywracanie prawidłowego funkcjonowania 

rodziny poprzez wsparcie asystenta.  

7. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. 

8. Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

9. Stała współpraca placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych, 

jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, sądu rejonowego                 

i kuratorów sądowych, straży miejskiej, policji, i innych organizacji 

działających na rzecz dziecka  i rodziny. 

10. Opracowanie i realizacja projektów na rzecz rodziny, w tym 

współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. 

 

Przewidywane efekty 

      Spodziewanym efektem realizacji Programu będzie polepszenie sytuacji dziecka      

i rodziny, poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, integrację, poprawę 

bezpieczeństwa rodziny i jej członków,  zminimalizowanie wykluczenia społecznego  

rodziny oraz zintegrowanie działań różnorodnych podmiotów na rzecz wspierania 

rodziny i jej członków celem przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy 

zastępczej. 

 

 

 

 

 

 

Id: A1DA2094-35CE-4909-BB6C-0110B7812351. Podpisany Strona 12



13 
 

Partnerzy i realizatorzy Programu 

      Program Wspierania Rodziny winien być realizowany w ramach swoich 

kompetencji przez samorządowe jednostki organizacyjne, właściwe organizacje 

pozarządowe  i inne podmioty działające na rzecz rodziny: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, 

• Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Wągrowcu,  

• Urząd Miejski, 

• Straż Miejska, 

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Świetlica socjoterapeutyczna, 

• Szkoły podstawowe i gimnazja, 

• Szkoły ponadgimnazjalne, 

• Przedszkola publiczne i niepubliczne, 

• Organizacje pozarządowe, 

• Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu i działający przy nim 

     Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

• Rodzinną Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Skokach; 

• Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Wągrowcu; 

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczną w Wągrowcu, 

• Sąd Rejonowy w Wągrowcu,  

• Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu i lekarzy rodzinnych, 

• Kościoły i inne związki wyznaniowe. 

Powyższe podmioty w realizacji swoich zadań powinny kierować się przede 

wszystkim dobrem rodziny, a jej wspieranie traktować priorytetowo.  

    

Adresaci Programu 

• rodziny wychowujące dzieci; 

• rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –      

wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej;  

• rodziny dotknięte przemocą; 

• rodziny, których dzieci przebywają w pieczy zastęp 
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 Sprawozdawczo ść 

Efektywność programu i jego ocena mierzona będzie poprzez prowadzenie 

statystyk, ich analizę ilościową i jakościową.  

Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności od 

pojawiających się potrzeb i możliwości finansowych.  

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. Za koordynację działań  w zakresie realizacji 

Programu  odpowiedzialny jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Źródła finansowania 

       Program finansowany będzie m.in. z: 

– budżetu samorządu lokalnego, 

– środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,  

Podsumowanie 

      Miejski Program Wspierania Rodziny jest zgodny z celem głównym oraz 

kierunkami działań określonymi w Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych 

miasta Wągrowca na lata 2015-2020. Program zakłada tworzenie optymalnych 

warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin na terenie miasta Wągrowca. 

Wsparcie rodzin będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, wspierający,           

a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego 

zmierzenia się ze swoimi problemami, z wykorzystaniem własnej aktywności              

i wewnętrznego potencjału oraz zdobycia nowych umiejętności, co zwiększy jej 

szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.  

   Pomoc na rzecz rodziny w pierwszej kolejności będzie skierowana na 

wykorzystanie zasobów własnych rodziny, w szczególności poprzez wsparcie              

i pomoc asystenta rodziny, pracownika socjalnego, psychologa i innych specjalistów 

zajmujących się dzieckiem i rodziną. Ważnym elementem powodzenia Programu jest 

ścisła współpraca podmiotów zajmujących się sprawami rodzin i podejmowanie 

działań interdyscyplinarnych.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy
opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny, mających na celu w
szczególności wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Rada gminy uchwala
gminny program wspierania rodziny uwzględniając potrzeby związane z realizacją zadań.

Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania
i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych

przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

Celem Programu jest praca z rodziną naturalną, wskazanie jej możliwości rozwojowych i przywracanie
zdolności do przezwyciężenia trudności i problemów opiekuńczo - wychowawczych poprzez działania
profilaktyczne i wspomagające celem wzmocnienia rodziny, wspieranie jej funkcji oraz zapewnienie każdemu
dziecku prawa do stabilnego, rodzinnego środowiska wychowawczego, przy stałej współpracy samorządu,
organizacji pozarządowych i innych instytucji pracujący na rzecz dobra dziecka i rodziny.
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