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Rozdział I. Wiadomości ogólne  

 

1. Wprowadzenie. 

   

       Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju 

wszystkich jej członków. Jest ona pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym przebiega 

proces socjalizacji, dziecko kształtuje swoją osobowość, uczy się funkcjonować w ustalonych  

normach i zasadach oraz przygotowuje się do pełnienia ról społecznych. Wiele rodzin ma jednak 

problemy w prawidłowym wypełnieniu swoich funkcji. Kryzys rodziny związany jest z  

niewydolnością wychowawczą rodziców, zanikaniem poczucia bezpieczeństwa, narastaniem 

konfliktów, brakiem odpowiednich wzorców. Rodziny nie radzące sobie z pełnieniem swoich ról 

wymagają ingerencji z zewnątrz angażując przy tym siły i środki społeczne. Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest dokumentem strategicznym Gminy Lipiany 

mającym na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy wykorzystując przy tym zasoby gminne dla 

rodzin zagrożonych kryzysem lub będącym w kryzysie uniemożliwiającym prawidłowe wypełnianie 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Problemy występujące w rodzinie mają złożony charakter w 

związku z czym działania służb i instytucji powołanych do pracy na rzecz wspierania  rodziny i 

dziecka powinny być zintegrowane i mieć znamiona współpracy interdyscyplinarnej. Organizując 

różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej, należy doceniać i konsekwentnie 

realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. 

Działania będą najbardziej efektywne gdy zostaną wprowadzone za zgodą rodziny i z jej aktywnym 

udziałem. Praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, która 

wyposażona w najlepsze narzędzia pomocowe udzieli kompleksowej pomocy. System wsparcia 

powinien obejmować zarówno rodziny biologiczne jak i zastępcze. Gdy zaistnieje konieczność 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, podstawowym celem pracy z rodziną biologiczną 

powinien być powrót dziecka do rodziny. Pozostawienie rodzin dysfunkcyjnych bez fachowego 

wsparcia i wielospecjalistycznej pomocy skutkować może wieloma negatywnymi konsekwencjami, 

dlatego też priorytetem jest i pomoc rodzinom w odzyskaniu możliwie pełnej zdolności do 

samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Podmiotem realizującym cele 

skupiające się na pomocy dziecku i  rodzinie  na poziomie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Lipianach.  
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2. Uwarunkowania prawne realizacji programu.  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.; 

 Konwencja o prawach dziecka;  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi;  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;  

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;  

 

3. Diagnoza sytuacji rodzin w gminie Lipiany  

 

Gmina Lipiany to gmina miejsko - wiejską położona w zachodniej części województwa 

zachodniopomorskiego, w powiecie pyrzyckim. Na dzień 30 listopada 2020 r. liczy  5662 

mieszkańców. 

Do określenia zadań Gminnego programu wspierania rodziny niezbędna jest analiza danych o 

rodzinach  i osobach z terenu Gminy objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach.  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wsparciem objęto 202 rodziny. Rodzinom tym z różnych powodów 

(1 lub więcej) udzielano pomocy. Głównymi powodami udzielania pomocy było: 

 ubóstwo - 114 rodzin;  

 bezrobocie – 98 rodziny;  

 długotrwała lub ciężka choroba – 79 rodzin; 

 niepełnosprawność – 52 rodziny; 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 34 rodziny; 

 potrzeba ochrony macierzyństwa – 28 rodzin; 

 alkoholizm - 26 rodzin;   

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 13 rodzin 
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 przemoc w rodzinie – 4 rodziny; 

 narkomania – 2 rodziny. 

 

Instytucją realizującą szeroko rozumianą pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej, doświadczających problemów uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie przy 

wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości, jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach 

działający na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. 2020 poz. 

1876). Beneficjentami pomocy społecznej w naturalny sposób stają się osoby i rodziny, które nie 

radzą sobie z zaspokajaniem swoich potrzeb, nie tylko pod względem ekonomicznym. Również 

rodziny przeżywające trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych stają się 

świadczeniobiorcami oferty pomocowej OPS. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach posiada 

instrumenty do prowadzenia pracy z różnymi odbiorcami współpracując ściśle z takimi specjalistami 

jak: pedagodzy, prawnicy, terapeuci i kuratorzy. 

 

Tabela nr 1. Dane statystyczne z ostatnich 3 lat w zakresie ilości osób objętych wsparciem tut. 

Ośrodka na dzień 31 grudnia 2018 i 2019 roku oraz 30 listopada 2020 roku. 

 

ROK 2018 2019 2020 

Ilość mieszkańców w 

Gminie Lipiany 

 

5791 

 

5720 

 

 

5662 

Ilość rodzin objętych 

wsparciem finansowym 

OPS 

 

218 

 

202 

 

165 

Ilość osób w rodzinach 

korzystających ze 

wsparcia finansowego 

OPS 

 

541 

 

507 

 

382 

 

Ilość Niebieskich Kart 

założonych w 

rodzinach 

doświadczających 

przemocy w rodzinie 

 

14 (w tym w dwóch 

rodzinach 

dokonano 

kolejnego 

zdarzenia) 

 

 

 

18 (w tym w dwóch 

rodzinach dokonano 

kolejnego zdarzenia) 

 

 

25 (w tym w trzech 

rodzinach dokonano 

kolejnego zdarzenia 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach realizując Ustawę o wspieraniu i systemie pieczy 

zastępczej wskazuje klasyfikację rodzin wspieranych przez pracowników socjalnych i asystentów 

rodziny.  

1. Rodziny jeszcze wydolno wychowawcze : 

- rodziny zagrożone występowaniem jedynie trudności opiekuńczo - wychowawczych; 

- rodziny, w których występują okresowe trudności opiekuńczo - wychowawcze;  

2. Rodziny niewydolne wychowawczo:  

- rodziny wieloproblemowe, w których występują nasilone trudności opiekuńczo - wychowawcze; 

 - rodziny zagrożone ograniczeniem praw rodzicielskich; 

 3. Rodziny dysfunkcyjne: 

 - rodziny zagrożone ograniczeniem praw rodzicielskich;  

- rodziny z dzieckiem w pieczy zastępczej rokujące możliwość powrotu dziecka do rodziny 

biologicznej;  

- rodziny z dzieckiem w pieczy zastępczej, u której nie stwierdzono możliwości powrotu dziecka do 

domu rodzinnego. 

 

Praca z rodziną w obszarze opiekuńczo – wychowawczym prowadzona jest ze wszystkimi 

wymienionymi rodzinami z wyłączeniem rodziny z dzieckiem w pieczy zastępczej, u której nie 

stwierdzono możliwości powrotu dziecka do domu rodzinnego. W przypadku gdy Ośrodek Pomocy 

Społecznej otrzyma informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczej, pracownik socjalny w środowisku rodzinnym przeprowadza wywiad 

środowiskowy, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( 

Dz. U. 2020 poz. 1876). Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy 

sytuacji rodziny, w przypadku stwierdzenia problemów w obszarze opiekuńczo – wychowawczym, 

pracownik socjalny wnioskuje o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Pracownik socjalny 

występuje do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. 

      Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w prawidłowym 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
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zastępczej zobowiązuje asystenta do udzielania rodzicom konsultacji wychowawczych oraz 

motywowania ich do brania udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, w celu kształtowania 

prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz rozwinięcia wielu umiejętności, które pozwolą 

zwiększyć kompetencje rodzicielskie. Asystent rodziny ma być blisko rodziny i jej problemów, 

wspierać ją w rytmie życia codziennego, dzięki elastyczności swojego czasu pracy. Ponadto asystent 

rodziny pomaga i wspiera  rodzinę w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych, 

psychologicznych, a także w aktywizacji społecznej i zawodowej. Asystent motywuje także 

rodziców i dzieci do skorzystania z różnych, wykraczających często poza strefę komfortu form 

pomocy i integracji społecznej.  

 

Tabela nr 2. Dane statystyczne z ostatnich trzech lat w zakresie pracy asystenta rodziny na 

dzień 31 grudnia 2018 i 2019 roku oraz na 30 listopada 2020 r.   

 

 

ROK 2018 2019 2020 

Ilość rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

               

              15 

 

               12 

 

10 

Ilość rodzin, które zakończyły 

pracę z asystentem ze względu 

na osiągnięte cele 

 

0 

 

1 

 

0 

Ilość rodzin, które zakończyły 

pracę z asystentem ze względu 

na brak współpracy, brak 

efektów lub zmianę miejsca 

zamieszkania 

 

               4 

 

 

                3 

 

               1 

 

      

    Asystent rodziny towarzyszy rodzinie we właściwym pełnieniu ról społecznych i realizacji spraw 

na rzecz domu i rodziny, dzięki którym rodzina będzie mogła stanowić jak najlepsze środowisko 

wychowawcze dla dzieci. Asystent rodziny działa zgodnie z uznanymi społecznie wartościami i 

normami a także modeluje i wspiera działania pozwalające na zrównoważony rozwój członków 

rodziny, które sprzyjać będą harmonii współżycia w rodzinie i w środowisku lokalnym. 

      W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców 

zastosowana jest piecza zastępcza, którą sprawuje się w formie:  
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 rodzinnej ( rodziny spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, w tym zawodowe pełniące 

funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne, a także rodzinne domy dziecka), 

 instytucjonalne ( placówki opiekuńczo – wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo - 

terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne). 

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu. W przypadku 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 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. 

 

4. Zasoby Gminy Lipiany  

 

Tabela nr 3. Instytucje realizujące działania na rzecz rodzin i dzieci w Gminie Lipiany 

 

1. Urząd Miejski 

Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany 

 Przyznawanie i wypłacanie 

stypendiów 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Myśliborska 3, 74-240 Lipiany 

 Praca Socjalna 

 Pomoc  finansowa oraz rzeczowa 

 Aktywizacja społeczno – zawodowa 

 Karta dużej rodzin 

 Wspieranie aktywności lokalnej  

 Poradnictwo psychologiczne, prawne 

 Dożywianie dzieci w szkołach oraz 

organizacja wypoczynku letniego 

3. Gminna Komisja Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  Plac Wolności 1,  

74-240 Lipiany 

 Przygotowywanie i realizacja 

programów profilaktycznych i 

edukacyjnych mających wspierać 

wychowywanie dzieci i młodzieży 

 Wsparcie psychologiczne 

 Świetlice środowiskowe 

 Przeciwdziałanie problemom 

alkoholowym  

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

 Wsparcie i pomoc rodzinom w 

przezwyciężeniu problemu przemocy 
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Rodzinie przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej ul. Myśliborska 3, 74-

240 Lipiany 

5. Komisariat Policji w Lipianach  Wsparcie i pomoc w sytuacjach 

kryzysowych wymagających pilnych 

interwencji 

6. Placówki Oświatowe i kulturalne  Działalność edukacyjna i 

wychowawcza  

 wsparcie psychologiczne dla 

rodziców i dzieci 

 działalność psychologiczno – 

edukacyjna 

 wsparcie pedagogiczne 

 realizacja programów edukacyjnych 

7. Placówki służby zdrowia   Działalność w zakresie opieki i 

profilaktyki zdrowotnej 

8. Parafie na terenie gminy Lipiany  Pomoc finansowa i działalność 

charytatywna  

9. Kuratorzy sądowi  

 

 Działalność i wsparcie w zakresie 

wychowawczo-resocjalizacyjnym, 

profilaktycznym i kontrolnym 

 

 

 

5. Analiza SWOT 

   Opracowana diagnoza, a także potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez osoby działające w 

obszarze wsparcia rodziny umożliwiły sporządzenie analizy SWOT. Jest to narzędzie do 

identyfikacji i usystematyzowania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń społecznego 

obszaru i systemu wsparcia rodziny w tym przypadku - gminy Lipiany. Analiza tych czynników 

pozwala na ocenę jaki typ działań będzie najbardziej użyteczny w osiągnięciu założonych celów. 

Jakościowa analiza obecnej sytuacji rodziny, dziecka i systemu opieki oraz prawdopodobnej 

przyszłej sytuacji pozwala na ukierunkowanie działań w ten sposób, by sprzyjały one osiągnięciu 

założonego celu. 
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Mocne strony Słabe strony 

 Różnorodność  instytucji 

wspierających rodzinę (OPS, 

Policja, organizacje pozarządowe, 

służba zdrowia, oświata, kościół ) 

 Duża wiedza pracowników służb 

pomocy społecznej, policji, 

pracowników oświaty na temat 

środowiska lokalnego  

 Wszechstronna wiedza,  kwalifikacje 

i doświadczenie pracowników 

działających na rzecz rodzin i dzieci 

 zatrudnienie asystenta rodziny w 

ramach stosunku pracy w systemie 

zadaniowego czasu pracy 

 Powołany Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

 Działalność profilaktyczna i 

edukacyjna Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 Wsparcie stypendialne dla dzieci i 

młodzieży 

 Współpraca z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz innymi 

instytucjami działającymi na terenie 

Powiatu Pyrzyckiego (m.in. z 

Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną) 

 

 

 bierność i niewielkie zaangażowanie 

rodzin; 

 niechęć współpracy ze strony rodzin 

pomimo dobrego przygotowania i 

otwartość instytucji; 

  zbyt duże obciążenie samorządu w 

stosunku do możliwości 

finansowych/lokalowych/kadrowych; 

 rosnąca niewydolność rodziców w 

procesie wychowawczym; 

 niewystarczająca dostępność opieki 

instytucjonalnej dla dzieci do lat 3 np. 

żłobki; 

 ograniczona dostępność specjalistów 

w placówkach oświatowych np. 

terapeutów, psychologów, itp.; 

 Brak form organizacji czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży zwłaszcza poza 

Lipianami 

 Brak rodzin wspierających  

 Niewielka ilość miejsc pracy na 

terenie Gminy Lipiany i utrudniony 

dojazd do większych miejscowości  

 Brak placówek wsparcia dziennego 

Szanse Zagrożenia 

 podnoszenie kompetencji osób  niepewność finansowania działań 
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pracujących z rodzinami 

 wzrost świadomości i wiedzy 

rodziców  na temat wypełniania 

funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej przez rodziców 

 Edukacja rodziców poprzez treningi 

umiejętności rodzicielskich, 

radzenia sobie ze stresem, agresją, 

zarządzanie budżetem domowym 

 realizacja programów 

profilaktycznych 

 wzmacnianie współpracy między 

instytucjami wspierającymi rodzinę 

 aktywizacja osób długotrwale 

bezrobotnych 

 Edukacja i uświadamianie 

społeczeństwa nt. problemów 

społecznych 

(niestabilność, ograniczone środki 

finansowe) 

 stereotypowe postrzeganie Ośrodka 

Pomocy Społecznej jako instytucji 

przyznającej jedynie świadczenia 

pieniężne; 

 rosnąca liczba zadań do realizacji 

przez samorządy przy braku lub 

niewielkim poziomie dofinansowania 

zadań; 

 wysoki poziom ubóstwa rodzin przy 

rosnących kosztach utrzymania; 

 uzależnienie rodzin od pomocy 

społecznej; 

 wzrost postaw roszczeniowych wśród 

klientów pomocy społecznej; 

 wciąż duża skala zjawisk takich jak : 

alkoholizm, narkomania, przemoc na 

terenie Gminy Lipiany 

 

 

 

II Cele, założenia i realizacja Programu Wspierania rodziny.  

 

 

1. Cele Programu 

 

             Na podstawie diagnozy sytuacji demograficznej i społecznej Gminy 

Lipiany  w zakresie organizacji systemu opieki nad dzieckiem oraz wsparcia rodziny a także w 

oparciu o doświadczenia zawodowe specjalistów i na podstawie obowiązującego stanu prawnego, 

zdefiniowano cel główny Programu. Głównym celem Programu jest podjęcie działań 

wpierających rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  
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wychowawczej oraz tworzenie optymalnych warunków sprzyjających prawidłowemu 

wychowywaniu dzieci w środowisku biologicznej rodziny w Gminie Lipiany.  

 Cele szczegółowe:  

1) Zapewnienie rodzinom stabilizacji oraz poczucia bezpieczeństwa socjalnego. 

2) Wspieranie potencjału rozwojowego rodzin  

3) Wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym;  

4) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży; 

 

Cele będą realizowane poprzez działania, dzięki którym rodzina będzie prawidłowo 

funkcjonować w sferze opiekuńczo – wychowawczej oraz pełnić odpowiednie 

role społeczne. Praca z rodziną będzie połączona z jej własną aktywnością. Istotną 

kwestią jest wsparcie rodziny na etapie pojawienia się problemów oraz eliminowania 

sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić rodzinę naturalną. Natomiast w przypadku gdy dziecko 

umieszczone zostanie w pieczy zastępczej – stworzenie możliwości powrotu do rodziny 

biologicznej. 

 

 

2. Założenia Programu.  

Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem przewidzianym do realizacji na lata 2021 – 

2023 i nawiązywać będzie do celów wcześniej realizowanych programów w obszarze wsparcia 

rodziny. Ponownie, szczególną troską i zaangażowaniem wielu instytucji  otoczone będą rodziny z 

dziećmi, które borykają się z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin i dzieci 

poprzez działania, w wyniku których wsparty zostanie potencjał rozwojowy rodzin zwłaszcza na 

wczesnym etapie jej funkcjonowania. Ponadto zakłada się zwiększenie bezpieczeństwa rodzin, dzieci 

i młodzieży dzięki wprowadzeniu zintensyfikowanych działań profilaktycznych, edukacyjnych i 

wychowawczych a także stawiany będzie duży nacisk na poprawę sytuacji dziecka w środowisku 

szkolnym poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz wspieranie wszystkich uczniów, którzy 

wymagają szczególnej pomocy. Założeniem jest także zmniejszenie skali zjawisk i sytuacji 

kryzysowych, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz ochronę dzieci przed 

marginalizacją, wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym. Kluczowa będzie także koordynacja 

działań różnych instytucji działających ze środowiskami dysfunkcyjnymi.  
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3. Harmonogram Programu 

 

L.p        Zadania Działania  Termin 

realizacji 

Realizatorzy Wskaźniki 

1. Realizowanie 

działań 

profilaktycznych i 

edukacyjnych na 

rzecz rodziny 

1. Udział w  

programach 

profilaktycznych i 

edukacyjnych 

dotyczących 

wychowania 

2.Udział w 

konferencjach, 

kampaniach i 

seminariach  

promujących 

wartość rodziny 

 

2021-2023 

Wszystkie 

podmioty 

uczestniczące 

w Programie 

-utworzenie  

zakładki na 

stronie 

internetowej 

-ilość ulotek i 

plakatów 

- ilość programów 

2. Kształtowanie i 

wzmacnianie 

umiejętności 

opiekuńczo –

wychowawczych 

rodziców 

przeżywających 

trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - 

wychowawczej 

1. Praca Asystenta 

rodziny i 

Pracownika 

socjalnego 

2. Praca 

środowiskowa 

promująca 

właściwe wzorce 

rodzinne 

3.Wspieranie 

rodzin 

biologicznych, 

których dzieci 

przebywają w 

pieczy zastępczej 

3.Udzielanie 

pomocy 

finansowej oraz 

rzeczowej, 

stypendia szkolne, 

pomoc w formie 

dożywiania dzieci  

 

2021-2023 

Wszystkie 

podmioty 

uczestniczące 

w Programie 

- ilość 

udzielonych porad 

- ilość kontraktów 

socjalnych 

- ilość rodzin 

objętych pomocą 

finansową, 

rzeczową  

- ilość dzieci 

korzystających z 

pomocy 

dożywianie w 

szkołach  

- ilość 

przyznanych 

stypendiów 

szkolnych 
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w szkole 

3. Zwiększenie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

dzieci, młodzieży 

oraz rodzin 

1.Monitorowanie 

środowisk 

zagrożonych 

różnymi 

uzależnieniami 

oraz 

motywowanie do 

podjęcia terapii 

2. Organizowanie 

form aktywnego 

spędzania czasu 

wolnego dla dzieci 

i młodzieży  

3.Realizacja zadań 

związanych z 

przeciwdziałaniem 

przemocy w 

rodzinie  

2021-2023 Wszystkie 

podmioty 

uczestniczące 

w Programie 

-Liczba rodzin z 

uzależnieniami 

-Liczba osób, które 

podjęły 

leczenie/terapię 

- Liczba 

Niebieskich Kart 

- Liczba spraw 

skierowanych do 

Gminnej Komisji 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

problemów 

Alkoholowych 

4. Doskonalenie 

współpracy 

pomiędzy 

podmiotami i 

instytucjami, które 

działają na rzecz 

rodziny i dzieci 

1. Doskonalenie i 

podnoszenie 

kompetencji 

zawodowych 

kadry pracującej 

na rzecz rodzin 

2. Wymiana 

informacji, 

spotkania, 

szkolenia 

instytucji 

współpracujących 

ze sobą (szkoła, 

Policja, kuratorzy, 

służba zdrowia, 

Zespół 

Interdyscyplinarny

, Gminna Komisja 

2021-2023 Wszystkie 

podmioty 

uczestniczące 

w Programie 

- liczba odbytych 

spotkań 

- liczba odbytych 

szkoleń 

- liczba odbytych 

konferencji 
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Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

organizacje 

pozarządowe i 

inne instytucje) 

3. Współpraca z 

PCPR – jednostką 

realizującą 

działania z 

zakresu pieczy 

zastępczej 

 

 

 

 

4. Odbiorcy Programu 

 

       Program skierowany jest do wszystkich rodzin i dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

Lipiany  a w szczególności: 

 

 Rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu i realizowaniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej  

 Rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej 

 Rodzin, którym zostały odebrane bądź ograniczone prawa rodzicielskie 

 Rodziców, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej  

 Rodzin w których na świat przyjdzie lub przyszło dziecko, u którego w okresie 

prenatalnym lub podczas porodu zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 

lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. 

Rodzaj i zakres oferowanej pomocy powinien uwzględniać stopień występujących dysfunkcji w 

obszarze opiekuńczo-wychowawczym w związku z faktem, iż rodziny, do których adresowane jest 

wsparcie odznaczają się różnym poziomem kompetencji rodzicielskich oraz umiejętnościami w 

zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej.  
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5. Przewidywane efekty realizacji Programu 

 

Efektem podejmowanych działań zawartych w niniejszym Programie będzie osiągnięcie głównego 

celu. W wyniku przeprowadzonych działań przewidziane jest osiągniecie następujących efektów: 

 

 Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodzin i dzieci; 

 Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; 

 Zminimalizowanie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienie dzieciom 

umieszczonych w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej poprzez przywrócenie jej 

prawidłowych funkcji; 

 Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 Zminimalizowanie negatywnych zachowań i tym samym ograniczenie dysfunkcji 

społecznych; 

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego czyli  zabezpieczenie podstawowych 

potrzeb bytowych w celu zapobiegnięcia  powstawania sytuacji kryzysowych; 

 Wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i 

poprawnych relacji rodzinnych; 

 Rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi 

program wspierania rodziny. 

 

6. Realizatorzy Programu  

       Zadania Gminy w zakresie wspierania rodziny określa art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. Jednym z nich jest opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych 

programów wspierania rodziny. Głównym realizatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach. Ponadto do realizacji programu zostaną 

zaangażowane następujące instytucje: 

1. Urząd Miejski w Lipianach;  

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

3. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

4. Komisariat Policji; 

5. Placówki oświatowe i kulturalne;  
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6. Zakłady ochrony zdrowia;  

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach; 

8. Organizacje pozarządowe. 

 

 

7. Źródła Finansowania  

 

        Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lipiany na lata 2021-2023 

odbywać się będzie w zakresie posiadanych środków budżetu gminy, budżetu państwa oraz środków 

pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.  

 

8. Monitoring i Ewaluacja 

       Nieodzownym elementem towarzyszącym wdrażaniu Programu jest jego 

monitorowanie i ocena jego realizacji. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Lipianach. Monitoring polegał będzie na zbieraniu i analizie danych dotyczących zrealizowanych 

zadań w ramach przedmiotowego programu, we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego 

realizację. 

            Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań w oparciu o analizę 

założonych wskaźników. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach co roku do 31 marca 

przedkłada Burmistrzowi sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu. 

9. Podsumowanie  

 

   Głównym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lipiany na lata 2021-

2023 jest podjęcie wieloaspektowych działań nastawionych na stworzenie warunków sprzyjających 

wspieraniu rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Osiągnięcie wyznaczonych w programie 

celów uzależnione jest od ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami oraz od wypracowania 

sprawnego i efektywnego systemu działań, które umożliwi poprawę sytuacji dziecka i rodziny. 

Program w wielu aspektach jest niejako kontynuacją Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 

2018-2020 r. z uwagi na fakt, iż osiągnięcie wielu celów jest procesem długofalowym, a prowadzone 

działania, aby odniosły zamierzony skutek muszą być cały czas utrwalane.  


