
UCHWAŁA NR XXXIII/240/22 
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kiełczygłów na lata 
2022-2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583), w związku z art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji na lata 2022-2024 Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie gminy 
Kiełczygłów stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zenon Swędrak 
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I.   WSTĘP  

Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, jest jego najmniejszą, a zarazem podstawową 
komórką. To rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. To tutaj 
nabywa ono wiedzę o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach. Uczy się wyrażania 
swoich uczuć (lęku, obaw, zadowolenia, gniewu) oraz wartościowania, co jest dobre, a co złe. 
Wychowują się w niej kolejne pokolenia, które w późniejszym okresie swojego życia kreują 
społeczeństwo. To rodzina kształtuje osobowość młodego pokolenia, postawę społeczną i wyznacza 
koleje jego losu. Dlatego tak ważne jest zachowanie prawidłowych ról społecznych. Tylko „zdrowa” 
rodzina jest warunkiem wychowania młodego pokolenia, które będzie miało poczucie własnej wartości, 
aspiracji, empatii jak również będzie bazą do budowania kolejnej prawidłowo funkcjonującej 
najmniejszej komórki społecznej. 

Natomiast rozpad rodziny związany z niewydolnością wychowawczą, zanikaniem poczucia 
bezpieczeństwa, narastaniem konfliktów powoduje wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają 
ingerencji z zewnątrz angażując przy tym siły i środki społeczne. Długoletnie przebywanie rodziny 
w sytuacji kryzysowej może spowodować całkowite zerwanie więzi rodzinnych i umieszczenie dzieci 
w pieczy zastępczej. 

Mając na względzie fakt, że rodzina biologiczna jest najbardziej sprzyjająca dla prawidłowego rozwoju 
dziecka, należy zadbać o to, aby ono jak najdłużej w niej pozostało . Dlatego należy wspierać rodzinę, 
aby prawidłowo wykonywała swoje funkcje. Należy podjąć pracę z rodziną w jej najbliższym otoczeniu 
i w różnorodnych formach środowiskowych bez potrzeby odrywania dziecka od rodziny. Wszelkie 
działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając 
zasadę pomocniczości. Chodzi tutaj o obustronny wysiłek zarówno członków rodziny jak i pracowników 
instytucji pomocowych. Działania służb i instytucji powołanych do pracy na rzecz dobra rodziny 
i dziecka powinny być zintegrowane. Musimy pamiętać, iż problemy występujące w rodzinie 
wielokrotnie są złożone i wymagają interdyscyplinarnej współpracy. Choroba alkoholowa rodziców, 
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przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wypadki losowe 
to główne i najczęściej spotykane problemy dezorganizujące życie rodzin. Organizowane wszechstronne 
formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej należy docenić i ciągle udoskonalać. Zamiast zastępować 
i wyręczać rodzinę w wypełnianiu jej roli, należy ją przede wszystkim wspierać, pomagać, aby 
przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Wsparcie rodziny powinno być rozpoczęte jak najwcześniej 
i mieć charakter profilaktyczny. Główną zasadą powinna być zasada pomocniczości. Działania przyniosą 
najlepszy efekt tylko wtedy, gdy będą odbywać się za zgodą rodziny i z jej aktywnym udziałem. Praca 
z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, winna być kompleksowa 
i obiektywna. System wsparcia powinien obejmować zarówno rodziny biologiczne jak i zastępcze. Gdy 
zaistnieje konieczność umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, podstawowym celem pracy z rodziną 
biologiczną będzie jak najszybszy powrót dziecka do rodziny. Wszelkie działania wspierające 
w utrzymaniu pełnej rodziny są również ważne ze względów społecznych i ekonomicznych, konieczne 
z uwagi na obniżenie kosztów związanych z pobytem dziecka w rodzinie lub instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. 

Pozostawienie rodzin dysfunkcyjnych bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej 
spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami, 
którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie 
odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich 
wychowaniem. 

Aby móc kompleksowo wspierać rodziny należało stworzyć 3-letni gminny program wspierania 
rodziny, którego realizacja należy do zadań własnych gminy. 

Gminny Program Wspierania rodziny na lata 2022-2024 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. 
zm.). Jest strategicznym dokumentem Gminy Kiełczygłów mającym na celu zbudowanie spójnego 
systemu pomocy rodzinie wykorzystując zasoby gminy. 

II.  UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU 

Zgodnie z artykułem 176 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2020 roku 
poz. 821 z późn.zm.) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy 
należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny. 

Konsekwencją powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego programu wspierania rodziny 
w gminie  Kiełczygłów na lata 2022 – 2024. Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny jest utworzenie spójnego systemu wsparcia  rodzin i dzieci przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mających na celu przywrócenie im zdolności do 
wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

Podstawa  prawna:  

a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 821 z późn. zm.), 

b) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), 

c) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz.1249 z późn. 
zm.), 

d) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), 

e) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.). 

f) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.). 

g) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kiełczygłów na lata 2016-2023. 

III.  DIAGNOZA DEMOGRAFICZNA W  GMINIE KIEŁCZYGŁÓW 

Gmina Kiełczygłów położona jest w południowej części województwa łódzkiego i jest jedną z 8 gmin 
powiatu pajęczańskiego. W skład gminy wchodzi 14 sołectw – 31 miejscowości. 

Gminę Kiełczygłów na koniec roku 2021 zamieszkiwało 3936 osób w tym: 
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mężczyzn- 1966 , kobiet – 1970. Porównując dane z kilku lat mieszkańców gminy ciągle ubywa – od 
2019 roku do 2021 ubyły 93 osoby. Pomimo wprowadzenia programu 500 plus odnotowujemy spadek 
urodzeń,  w latach 2019, 2020,2021 liczba nowo narodzonych dzieci pozostaje na poziomie lat 
poprzednich i jest dużo niższa od liczby zgonów. Największą różnicę pomiędzy liczbą urodzeń a zgonów 
zauważamy w roku 2021 , różnica ta wynosi aż : 42. Młodzi, dobrze wykształceni mieszkańcy gminy  
szukają pracy  zgodnej z kwalifikacjami poza gminą, tam też najczęściej zamieszkują. 

Tabela nr 1 liczba mieszkańców, liczba urodzeń i zgonów w gminie Kiełczygłów 

Rok 2019  2020 2021 
Liczba mieszkańców gminy Kiełczygłów  4029 3996 3936 
Liczba urodzeń 37 42 32 
Zgony 67 64 74 

Źródło: USC Kiełczygłów 

IV.  DIAGNOZA SPOŁECZNA 

Do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny niezbędna jest analiza danych 
o osobach i rodzinach z terenu gminy objętych wsparciem GOPS w Kiełczygłowie. 

W 2021 roku wsparciem GOPS w Kiełczygłowie objęto 99 rodzin, które składały się z 151 osób. 

Tabela nr 2 liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

Lata 2019 2020 2021 
Liczba osób 
korzystających z 
pomocy społecznej 

238 202 151 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy społecznej w 
stosunku do liczby 
mieszkańców gminy 
Kiełczygłów w % 

5,90 % 5,06 % 3,84 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań GOPS Kiełczygłów 

Coraz większe zróżnicowanie w dochodach naszego społeczeństwa prowadzi i będzie nadal prowadziło 
do powstawania szerokiego marginesu rodzin słabych socjalnie. 

W gminie obserwuje się, podobnie jak w całym kraju takie problemy jak: 

- bezrobocie, 

- niepełnosprawność, 

- długotrwała choroba, 

- wykluczenie społeczne, 

- alkoholizm, 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

- potrzeba ochrony wielodzietności i macierzyństwa ; 

Od kilku lat coraz wyraźniej dostrzegamy kryzys w rozwoju moralnym i kulturowym  nie tylko dzieci 
i młodzieży, ale także wielu rodziców. Związane jest to często z innymi problemami występującymi 
w rodzinie tj. utrata pracy, brak środków na bieżące utrzymanie. 

Gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich 
lub władza ta została ograniczona, sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej 
i umieszczeniu poza rodziną biologiczną. 

Aktualnie z terenu gminy Kiełczygłów w rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci. Ośrodek pomocy 
prowadzi pracę socjalną z rodzinami tych dzieci pod kątem ich powrotu do rodzin biologicznych 
(pracownicy socjalni oraz asystent rodziny). 
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Z analizy sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacji uzyskanych od 
pracowników socjalnych wynika, że są  rodziny, które wymagają wsparcia w znacznie szerszym 
wymiarze aniżeli pomoc oferowana w ramach pracy socjalnej. W Ośrodku zatrudniony jest asystent 
rodziny (01.09.2021-28.02.2022) współpracujący z rodzinami, w których występuje bezradność 
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Problemy opiekuńczo-wychowawcze dotyczą dzieci w coraz 
młodszym wieku, rodzice często są bezradni, nie potrafią sami poradzić sobie z wychowaniem dziecka. 
Zdarza się, że wsparcie asystenta rodziny jest niewystarczające i wtedy konieczne jest zgłoszenie 
problemu do Sądu Rodzinnego, który przydziela rodzinie kuratora sądowego. 

Na podstawie danych opracowanych na podstawie sprawozdań oraz informacji uzyskanych od 
pracowników socjalnych GOPS wynika, że w latach 2019 – 2021 liczba rodzin, którym udzielono wsparcia 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przedstawia się podobnie (tabela nr 3). 

Tabela nr 3. Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych 

Rok Liczba rodzin objętych pomocą  Liczba rodzin, którym 
przydzielono asystenta 

2019 20 5 
2020 17 6 
2021 14 4 

Źródło: dane własne GOPS Kiełczygłów  

Dane dotyczące liczby dzieci z gminy Kiełczygłów umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej z podziałem na typy rodzin i placówek, uzyskano z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pajęcznie. Z analizy poniższej tabeli wynika, że  w 2019 roku przebywało w pieczy zastępczej 4 dzieci, 
w tym  3 w rodzinnej pieczy zastępczej spokrewnionej, jedno w rodzinie zastępczej nie spokrewnionej, 
w 2020  w rodzinnej pieczy zastępczej nadal przebywało 4 dzieci,  natomiast w 2021 pięcioro (w tym 
4 w rodzinnej pieczy zastępczej spokrewnionej). Z kolei jedno dziecko umieszczone było w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej (do lipca 2021 roku). 

Tabela nr 4.Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2019 - 2021 

Rok Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej 
pieczy zastępczej 

Liczba dzieci umieszczona w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej 

2019 4 1 
2020 4 1 
2021 5 1 

Na podstawie art.,191 ustawy o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz w pieczy zastępczej ponosi 
wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w wysokości: 

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

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  -  w drugim roku pobytu, 

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

Koszt utrzymania dzieci w pieczy zastępczej wynosił w roku 2019 – 26 431, 89, w roku 2020 – 44 283, 
31 a w roku 2021 - 36 362,60 

Tabela nr 5. Rodziny objęte pomocą GOPS w Kiełczygłowie w latach 2019 -2021 z podziałem na liczbę 
dzieci w rodzinie 

Rodziny Rodziny z dziećmi 

Rok Ogółem 
Ogółem 
liczba 
osób 

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci 
6 dzieci 

   i 
więcej 
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2019 264 599 26 20 14 4 1 1 

2020 186 448 16 20 20 1 0 3 

2021 220 484 17 22 19 6 3 0 

 Źródło: dane własne GOPS 

Najczęstszym powodem do korzystania przez rodziny ze świadczeń pomocy społecznej są niskie 
dochody, bezrobocie a także bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności. Z uwagi na wiejski charakter 
gminy oraz ubogą infrastrukturę osoby w wieku produkcyjnym nie mają szans na zdobycie zatrudnienia na 
naszym terenie, większość pracowników dojeżdża do pracy poza teren gminy. Ogromnym problemem jest 
także dostęp do wszelkiego rodzaju poradni i placówek specjalistycznych oraz placówek oświatowych 
i kulturalnych. Sytuacja taka nie ułatwia rozwiązywania problemów naszych rodzin. 

Edukacja szkolna w gminie Kiełczygłów realizowana jest w 2 szkołach podstawowych (SP Kiełczygłów, 
SP Chorzew) . 

Tabela nr 6. Uczniowie szkół podstawowych  w gminie Kiełczygłów 

Szkoła liczba dzieci w roku szkolnym 2021/2022 
Szkoła podstawowa w Kiełczygłowie 188 
Szkoła Podstawowa w Chorzewie 80 
łącznie: 268 

źródło: Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie, Szkoła Podstawowa w Chorzewie 

Część dzieci z rodzin będących pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych jest pomocą 
w formie dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W roku 
2021 programem objęto 89 osoby, w tym 43 dzieci w wieku do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 
Koszty programu w roku 2021 wyniosły 32.898. 

Pracownicy socjalni i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie 
w ramach wykonywania swoich obowiązków podejmują działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, 
borykających się z różnorodnymi problemami. Niejednokrotnie są to rodziny, które oprócz ubóstwa 
dotknięte są wieloma dysfunkcjami. Praca z takimi rodzinami wymaga od kadry pomocy społecznej 
wysokiego profesjonalizmu i zaangażowania w podejmowanych działaniach. 

Tabela nr 7. Najczęstsze przyczyny nasilenia trudnych sytuacji życiowych, które stanowią przyczynę 
ubiegania się o wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie. 

 
 

Rok 2020 

 
 

Rok 2021 Powody przyznania 
pomocy 

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 47 118 38 63 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub 
wielodzietności  

13 66 8 36 

Sieroctwo 0 0 0 0 

Bezrobocie 30 83 32 69 
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Bezdomność 0 0 0 0 

Niepełnosprawność 22 47 19 38 

Zdarzenie losowe lub 
sytuacja kryzysowa 1 7 2 5 

Alkoholizm 2 12 1 5 

Narkomania 0 0 0 0 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 16 59 17 49 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – 
wychowawczych 

17 76 14 50 

Trudności w 
przystosowaniu do życia 
po opuszczeniu zakładu 
karnego 

2 2 0 0 

Źródło: dane własne GOPS 

Z powyższych danych wynika, że najczęściej pomoc udzielana była z powodu ubóstwa i bezrobocia. 
Znaczną grupę osób korzystających z pomocy stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 
oraz osoby pozostające w stałym leczeniu specjalistycznym. Poważnym problemem jest również bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Bardzo często zdarza 
się , że w jednej rodzinie występuje kilka powodów trudnej sytuacji jednocześnie. 

Budżety domowe rodzin mocno zasilają świadczenia wychowawcze 500+ wypłacane na dziecko do 
18 roku życia. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi wysokość tych świadczeń nie jest uwzględniana w dochodzie rodziny 
ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej. W roku 2021 z pomocy świadczenia 500+ skorzystało 
395 rodzin. Wysokość wypłaconego wsparcia to kwota  3.753.357,29- 

152 rodziny uprawnione są do pobierania świadczeń rodzinnych. Przybywa wypłacanych świadczeń 
związanych z niepełnosprawnością. 

Istotne finansowe wsparcie dla matek nigdzie nie ubezpieczonych stanowi świadczenie rodzicielskie 
przyznawane niezależnie od dochodu do czasu ukończenia przez dziecko 1r. życia w kwocie 1000 zł 
miesięcznie oraz zastosowanie mechanizmu „złotówka za złotówkę” dla rodzin, których dochód przekroczył 
ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych . 

Na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich kilku lat wypłacane są świadczenia z Funduszu 
Alimentacyjnego na podst. przepisów „Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”. 

Kolejny program kierowany do rodzin, to Karta Dużej Rodziny  - polegający na przyznaniu 
korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Ulgi 
i zniżki oferują instytucje państwowe podległe ministerstwom oraz podmioty prywatne na podstawie 
pisemnej umowy z Ministerstwem Pracy .  

V.  ANALIZA  SWOT 

REALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

MOCNE   STRONY          SŁABE  STRONY 
Wyszkolona kadra pracownicza. 
Dobra współpraca z instytucjami działającymi na rzecz 
rodziny. 
Zabezpieczenie w budżecie gminy środków na realizację 
zadań z zakresu wspierania rodziny. 
Otwartość na współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

Brak Punktu Konsultacyjnego i fachowej pomocy 
psychologa. 
Brak wolontariatu. 
Niewystarczające środki finansowe na szerszą 
skalę działań na rzecz rodziny. 
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Działanie lokalnych jednostek organizacyjnych, 
instytucji i organizacji na rzecz lokalnego wsparcia.  
SZANSE ZAGROŻENIA 
Możliwość pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych. 
Rosnąca świadomość społeczna. 
Utworzenie stanowiska – asystent rodziny.  

Złożoność problemów rodzin. 
Niespójne przepisy prawa. 
Degradacja relacji rodzinnych. 

VI.  ADRESACI  PROGRAMU 

Adresatami programu są rodziny i dzieci z terenu Gminy Kiełczygłów, a w szczególności rodziny 
przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze. Rodzina to podstawowe środowisko rozwoju 
i funkcjonowania każdego człowieka. Rodzice to pierwsi nauczyciele dziecka, na których spoczywa 
obowiązek świadomego kształtowania postaw, przekazywania sytemu wartości i tradycji. Socjalizacja 
dziecka stanowi podstawę jego funkcjonowania w życiu, dlatego ważne jest zapewnienie odpowiednich 
warunków do rozwoju. Praca z rodziną oraz wszelkie formy pomocy mają na celu przede wszystkim 
zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny, jak również aktywizację jej zasobów przy 
wzmocnieniu kompetencji i umiejętności społecznych. Działania skierowane są na zapewnienie dziecku 
bezpieczeństwa oraz podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, by zapewnić 
optymalne warunki do prawidłowego rozwoju oraz podnieść jakość życia rodziny. 

Program skierowany jest do wszystkich rodzin i dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kiełczygłów, 
a w szczególności: 

a) rodzin niezaradnych życiowo, 

b) rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej, 

c) rodzin dotkniętych bezrobociem i biedą, 

d) rodzin dotkniętych przemocą, 

e) rodzin dysfunkcyjnych, 

f) rodzin, którym zostały odebrane bądź ograniczone prawa rodzicielskie, 

g) rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, 

h) dzieci i młodzieży, którym rodzina nie zapewnia i nie sprawuje należytej opieki, 

i) przedstawicieli instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin ; 

VII.  CELE  PROGRAMU - HARMONOGRAM 

Cel główny : 

Wsparcie rodzin poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rozwój systemu wsparcia rodziny skoncentrowanego 
na realizacji działań profilaktycznych oraz skutecznej interwencji. 

Cele szczegółowe:  

1. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego. 

2. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w budowaniu i utrzymaniu 
sytemu wspierania rodziny. 

3. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. 

VIII.  REALIZATORZY 

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie przy współpracy 
z następującymi instytucjami: 

- Urząd Gminy Kiełczygłów, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kiełczygłowie (GKRPA), 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Kiełczygłowie, 

- Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, 
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- Placówki oświatowe w gminie Kiełczygłów (Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie, Szkoła Podstawowa 
w Chorzewie), 

- Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, 

- Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie, 

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Sąd Rejonowy w Wieluniu, 

- Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ; 

Zadanie i 
działania Realizatorzy Planowany 

termin realizacji 
Wskaźnik 
realizacji 

 
Źródła 
finansowania 

 
Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego.  

a)Udzielenie 
pomocy 
finansowej, 
rzeczowej 
rodzinom 
znajdującym się w 
trudnej sytuacji 
materialnej 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Przyczyny 
udzielania pomocy. 
Liczba 
przeprowadzonych 
wywiadów 
środowiskowych. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

b)Świadczenie 
pomocy w postaci 
posiłków w 
ramach programu 
„Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 
2019-2023 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Liczba i rodzaj 
działań. 
Liczba osób 
objętych wsparciem. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

c)Wspieranie i 
propagowanie idei 
wolontariatu oraz 
innych form 
aktywności 
społecznej 
sprzyjających 
rozwijaniu postaw 
charytatywnych w 
stosunku do osób 
wymagających 
pomocy i wsparcia 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
UG w Kiełczygłowie 
Placówki oświatowe 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Liczba i rodzaj 
działań 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

d)Praca socjalna 
polegająca na 
wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu 
przez rodzinę 
zdolności do 
pełnienia 
prawidłowych 
funkcji w 
społeczeństwie. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Liczba rodzin 
objętych 
wsparciem w 
postaci 
pracy socjalnej. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 
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e)Motywowanie 
członków rodziny 
do podejmowania 
działań na rzecz 
niwelowania 
własnych 
dysfunkcji np. 
podjęcie terapii 
leczenia 
uzależnień, terapii 
dla ofiar i 
sprawców 
przemocy 
domowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Liczba osób, które 
podjęły terapię. 
 
Liczba założonych 
Niebieskich Kart. 
 
Liczba osób, które 
ukończyły terapię. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

f)Monitorowanie 
sytuacji 
zdrowotnej i 
edukacyjnej dzieci 
z rodzin 
dysfunkcyjnych 

Placówki oświatowe 
Ośrodek Zdrowia w 
Kiełczygłowie 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Liczba rodzin i 
dzieci w tych 
rodzinach objętych 
monitorowaniem. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w budowaniu i utrzymaniu 
sytemu wspierania rodziny. 

a)Finansowanie 
zatrudnienia 
asystenta rodziny 
zgodnie z ustawą 
o wspieraniu 
rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
UG w Kiełczygłowie 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Liczba rodzin i 
dzieci w tych 
rodzinach objętych 
pomocą asystenta 
rodziny. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

b)Zabezpieczenie 
w budżecie 
środków 
finansowych na 
współfinansowani
e pobytu dziecka 
umieszczonego w 
pieczy zastępczej 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Liczba dzieci 
umieszczonych w 
poszczególnych 
ośrodkach. 
Wysokość środków 
przeznaczonych na 
pokrycie pobytu 
dzieci w 
placówkach. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

c)Zapewnienie 
dostępności 
poradnictwa 
specjalistycznego 
oraz 
rozpropagowanie 
miejsc, gdzie 
można uzyskać 
pomoc 

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
Komenda Powiatowa Policji w 
Pajęcznie 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pajęcznie 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024  

Liczba i formy 
przekazów 
informujących o 
miejscach pomocy.  

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 
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d)Współpraca z 
kuratorami 
sądowymi, policją, 
szkołami i 
stowarzyszeniami 
w celu 
wypracowania 
wspólnych działań 
profilaktycznych 

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny 
Komenda Powiatowa Policji w 
Pajęcznie 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pajęcznie 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Liczba rodzin i 
dzieci w tych 
rodzinach objętych 
monitorowaniem. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. 

a)Szczegółowe i 
wieloaspektowe 
rozpoznanie 
sytuacji rodziny 
przeżywającej 
trudności. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 

 Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Liczba rodzin 
przeżywających 
trudności. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

b)Kierowanie 
osób 
uzależnionych na 
leczenie. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
Policja 

 Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024 

Liczba osób, które 
podjęły terapię. 
Liczba osób, które 
ukończyły terapię. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

c)Włączenie 
Zespołu 
Interdyscyplinarne
go ds. 
Rozwiązywania 
Przemocy              
      w Rodzinie 
w rozwiązanie 
problemu 
przemocy 
w rodzinie. 

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy  w Rodzinie 
Policja 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024  

Liczba założonych 
Niebieskich Kart. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

Przydzielenie 
rodzinom 
asystenta rodziny. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
Sąd Rodzinny i Nieletnich  

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024  

Liczba rodzin 
współpracujących z 
asystentem rodziny. 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 
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Objęcie rodzin 
dysfunkcyjnych 
profesjonalną 
pomocą 

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 
Placówki opieki  zdrowotnej 
 GKRPA w Kiełczygłowie 

Działanie 
ciągłe w 
okresie 2022-
2024   

Liczba 
podejmowanych 
interwencji 
kryzysowych. 
Ilość godzin 
dokonanego 
nieodpłatnego 
poradnictwa 
specjalistycznego. 
Ilość rodzin 
korzystających z 
profesjonalnej 
pomocy 

Środki własne, 
Środki 
zewnętrzne 

IX.  EFEKTY PROGRAMU 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów: 

· poprawa sytuacji finansowej rodzin z dziećmi, 

· zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, 

· podniesienie świadomości o dostępnych formach wsparcia rodzin przeżywających trudności lub nimi 
zagrożonych,, 

· poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

· przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, 

· zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu sytuacji 
kryzysowych, 

· poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny, 

· podniesienie świadomości świadczonej rodzinom pomocy poprzez zintegrowanie działań wszystkich 
służb pracujących na rzecz dziecka i rodzin, 

· umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej, poprzez 
przywrócenie jej prawidłowych funkcji, 

· poczucie bezpieczeństwa socjalnego 

· zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla 
rodziny i dziecka. 

Do realizacji założonych celów będą prowadziły działania, których wybór zostanie poprzedzony 
szczegółową analizą sytuacji danej rodziny. Podstawowym narzędziem służącym do diagnozy jest 
wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Pełna i efektywna realizacja celów 
założonych w programie będzie możliwa dzięki kompleksowemu spojrzeniu na rodzinę przeżywającą 
trudności oraz podjęciu systemowych rozwiązań przy współpracy wszystkich osób, instytucji 
i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Priorytetem naszych działań jest uznanie podmiotowości 
dziecka oraz jego prawa do wychowania w rodzinie lub jak najszybszego powrotu do rodziny. 

X.   CZAS REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja gminnego programu wspierania rodziny została zaplanowana na lata 2022 – 2024. Jest on 
dokumentem otwartym, może podlegać okresowej weryfikacji, modyfikacji i uzupełnieniu. 

XI.   EWALUACJA, MONITORING I OCENA PROGRAMU 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie będzie co roku przedkładał 
Radzie Gminy Kiełczygłów raport  z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Realizacja 
programu będzie systematycznie monitorowana, monitoring umożliwi wgląd w realizację 
podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. Uzyskane 
informacje pozwolą na planowanie działań, rozwijanie programu w przyszłości. Monitorowanie 
programu będzie prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie na podstawie 
informacji uzyskanych od realizatorów programu. 
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Gminny Program będzie podlegał ewaluacji i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb 
rozpoznawanych i ustalanych przez podmioty zajmujące się problemami rodziny. Ewaluacja będzie miała 
charakter uprawniający i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli 
na sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków 
przeznaczonych na ich realizację. Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji 
i planowanie dalszych działań oraz doskonalenie dotychczas ustalonych. 

XII.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są: 

1. Środki własne gminy: 

a) zaplanowane na dany rok budżetowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie na 
realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny, 

2. dotacje z budżetu państwa; 

3. środki pozabudżetowe. 

XIII.  TRYB SPRAWOZDAWCZOŚCI 

1. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 

2. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich 
wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 
w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

XIV.  KOORDYNATOR PROGRAMU  

Koordynatorem Programu w Gminie Kiełczygłów jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie. 
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