UCHWAŁA NR XXI/282/20
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2020-2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1111, zm.: poz. 924, poz. 1818, Dz.U. 2018 r. poz. 2245),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2020-2022, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 63 ust. 1 Statutu
Gminy Lubicz.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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1. Wprowadzenie
Program Wspierania Rodziny w gminie Lubicz na lata 2020-2022 został opracowany w oparciu
o art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2019r. poz. 1111 t.j. z dnia 14.06.2019r.)
Głównym założeniem niniejszego Programu jest skuteczny system opieki oraz wsparcia dla dzieci i rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także przywrócenie im
zdolności do funkcjonowania poprzez wzmocnienie roli rodziny, podnoszenie kompetencji opiekuńczowychowawczych oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. Działania zawarte w Programie
skierowane są także w stronę dzieci umieszczonych poza rodziną biologiczną w pieczy zastępczej, a także ich
rodziców, dając im szansę pracy w kierunku powrotu dzieci do rodzinnego domu. Ponadto Program obejmuje
szereg działań profilaktycznych i prorodzinnych w celu jak najlepszego funkcjonowania rodzin w gminie
Lubicz, w tym rodzin, borykających się z niepełnosprawnością.
Rodzina to podstawowa grupa społeczna i najlepsze naturalne środowisko, w którym dziecko otoczone jest
opieką i ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb. Rodzina oddziałuje na dziecko w sposób świadomy
i nieświadomy przekazując mu system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego przyszłą aktywność. Organizując
różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej, należy doceniać i konsekwentnie realizować zasadę
podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować i wyręczać
rodzinę w wypełnianiu jej roli, należy ją przede wszystkim wspierać
i wspomagać, aby przywrócić jej
prawidłowe funkcjonowanie. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter
profilaktyczny. Mając na uwadze fundamentalną rolę rodziny, zarówno w wymiarze społecznym, jak
i indywidualnym, niezbędne jest organizowanie w ramach gminnego systemu, działań profilaktycznych,
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zapobiegających występowaniu negatywnych zjawisk, mogących mieć wpływ na jej funkcjonowanie, działań
wspierających i wzmacniających ją, a także korekcyjnych w sytuacji, gdy nie wypełnia prawidłowo swoich
zadań.
Współcześnie rodziny przeżywają wiele trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Za przyczyny
trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich uważa się brak aktywności zawodowej dorosłych członków
rodziny, niezaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, uzależnienie alkoholowe, narkomanię, przemoc
w rodzinie, demoralizację, niedostosowanie społeczne, długotrwałą chorobę czy niepełnosprawność, niskie
kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców i brak umiejętności w zakresie budowania więzi oraz
rozwiązywania konfliktów rodzinnych i społecznych. Trudności opiekuńczo-wychowawcze wynikają z niskich
kompetencji rodzicielskich, dziedziczonej bezradności, a często także z braku chęci do zmiany trudnej sytuacji
rodzinnej. Powyższe czynniki rzutują na nieprawidłowy rozwój dziecka i rodziny. To przede wszystkim rodziny
z dysfunkcjami będą podmiotem oddziaływań Programu Wspierania Rodziny, gdyż wymagają szczególnej
uwagi i pomocy w należytym sprawowaniu opieki nad dziećmi.
Program Wspierania Rodziny w gminie Lubicz stanowi kompleksowy system wsparcia i zintegrowanych
działań na rzecz rodzin, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, posiadają niskie kompetencje
rodzicielskie, niewystarczające umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i posiadające inne
dysfunkcje lub problemy społeczne, utrudniające poprawne funkcjonowanie rodziny. Program wspiera także
rodziny, borykające się z problemem niepełnosprawności, wzmacniając zakres pomocy dla niepełnosprawnych
dzieci i ich rodzin. Niniejszy Program swoimi działaniami obejmuje także rodziny, z których dziecko zostało
już „wyjęte” z biologicznej rodziny i objęte jest pomocą w formie pieczy zastępczej.
Program Wspierania Rodziny w gminie Lubicz na lata 2020-2022 wpisuje się w koncepcję KujawskoPomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022.
2. Uwarunkowania prawna
Opracowanie oraz wdrażanie Gminnego programu Wspierania Rodzin w gminie Lubicz na lata 2017-2019
znajduje oparcie w niżej wymienionych aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019r., poz. 1507 tj., ze zm.)
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019r.,
poz. 1111 tj. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (Dz.U. 2019r., poz. 688 tj. ze zm.)
4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019r.,
poz. 1482 tj. ze zm.)
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020r., poz. 218 tj.)
6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
2019r., poz. 2277 tj. ze zm.)
7. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019r., poz. 1481 tj. ze zm.)
8. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. 2019r., poz. 409 tj. ze zm.)
9. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. 2019r., poz. 2086 tj. ze zm.)
10. Ustawa z dnia 4 listopada 2017r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2019r., poz. 473 tj.
ze zm.)
11. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodzinie (Dz.U. 2019r., poz. 1390 tj. ze zm.)
12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019r., poz. 852 tj. ze zm.)
3. Diagnoza sytuacji rodzin w gminie Lubicz
3.1. Charakterystyka środowiska lokalnego
Gminę Lubicz na dzień 31.12.2019 roku zamieszkiwało 19911 mieszkańców, jak wynika z danych
demograficznych Urzędu Stanu Cywilnego.
Tabela 1. Mieszkańcy gminy Lubicz z podziałem na wsie- miejsca zamieszkania.
Pobyt stały
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Miejscowość
Brzezinko
Brzeźno
Grabowiec
Grębocin
Gronowo
Gronówko
Jedwabno
Józefowo
Kopanino
Krobia
Lubicz Dolny
Lubicz Górny
Mierzynek
Młyniec Drugi
Młyniec Pierwszy
Nowa Wieś
Rogowo
Rogówko
Złotoria
Ogółem:

ogółem

w tym:
kobiet
136
176
390
1394
395
73
213
45
211
982
1496
1777
205
296
310
226
180
290
1149
9944

275
355
800
2773
777
137
442
94
411
1893
2908
3399
405
586
638
465
377
596
2228
19559

mężczyzn
139
179
410
1379
382
64
229
49
200
911
1412
1622
200
290
328
239
197
306
1079
9615

czasowy

czasowy + stały

4
1
12
53
28
0
42
11
1
27
77
47
6
9
0
5
0
5
24
352

279
356
812
2826
805
137
484
105
412
1920
2985
3446
411
595
638
470
377
601
2252
19911

Źródło: Opracowanie własne Urząd Stanu Cywilnego w Lubiczu za rok 2019r.
Tabela 2. Liczba mieszkańców gminy Lubicz poniżej 18 roku życia w podziale na przedziały wiekowe oraz
płeć
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
Ogółem:

340
98
222
115
142
740
417
267
115
2456

295
114
226
102
125
647
330
240
116
2195

635
212
448
217
267
1387
747
507
231
4651

Źródło: Opracowanie własne Urząd Stanu Cywilnego w Lubiczu za rok 2019r.
Na terenie gminy Lubicz zamieszkuje 4651 osób do 18 roku życia tj. osób, które podlegają władzy
rodzicielskiej. Za proces opieki nad nimi i ich wychowania odpowiadają ich rodzice, bądź prawni opiekunowi.
Tabela 3. Liczba dorosłych mieszkańców gminy Lubicz w podziale na przedziały wiekowe
Wiek
19-65
19-60
>60
>65
Ogółem

Mężczyzn
6409
x
x
965
7374

Kobiet
x
5928
1958
x
7886

Źródło: Opracowanie własne Urząd Stanu Cywilnego w Lubiczu za rok 2019r.
3.2. Sytuacja rodzin w gminie Lubicz
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w 2019 roku swoim wsparciem w formie świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych, w tym pracy socjalnej objął 468 rodzin. W rodzinach tych jest 1025 osób, w tym
340 dzieci poniżej 18 roku życia.
Tabela 4. Liczba rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
z uwzględnieniem ilości osób i dzieci w rodzinach.
Liczba dzieci w rodzinie
razem
0
1
2
3
4
5

Liczba rodzin

Liczba osób w tych rodzinach
1025
397
136
224
149
86
34

468
311
49
58
30
15
5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za
2019 rok.
Główne powody przyznawania pomocy społecznej w 2019 roku to ubóstwo połączone z biernością
zawodową, niepełnosprawnością oraz długotrwałą lub ciężką chorobą.
Tabela 5. Powody przyznawania pomocy społecznej w 2019 roku.
Powód przyznania pomocy społecznej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
W tym:
Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczej
i
prowadzenia
gospodarstwa domowego – ogółem
W tym:
Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudność w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Trudność w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekonomiczna

Liczba rodzin
185
0
13
58

Liczba osób w tych rodzinach
429
0
14
273

32
125
159
179
56

173
358
342
315
217

24

54

20
7
0
13
5
3

101
24
0
25
8
5

0

0

2
3
0

4
5
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za
2019 rok.
Pomoc społeczna świadczona jest w różnych formach, zarówno w formie świadczeń pieniężnych jak
i niepieniężnych, w tym pracy socjalnej. W 2019 roku pomocą społeczną w formie:

᠆ zasiłku stałego objęto 57 rodzin,
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᠆ zasiłku okresowego objęto 92 rodziny,
᠆ zasiłku celowego objęto 333 rodziny,
᠆ posiłki lub zasiłku na posiłek objęto 90 rodzin,
᠆ specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 27 rodzin,
᠆ zapewnieniem schronienia objęto 6 rodzin,
᠆ opłaceniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej objęto 24 dzieci,
᠆ usługami asystenta rodziny objęto 56 rodzin,
᠆ pracą socjalną świadczoną przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny objęto 360 rodzin,
᠆ poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, doradcy zawodowego, specjalisty do spraw
przeciwdziałania przemocy) objęto 145 rodzin.
3.3. Piecza zastępcza oraz wsparcie asystenta rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w 2019 roku opłacał pobyt 24 dzieci umieszczonych
postanowieniem Sądu Rodzinnego i Nieletnich w pieczy zastępczej. Trudności opiekuńczo-wychowawcze
były przyczyną korzystania z pomocy społecznej w przypadku 56 rodzin. Pracownicy socjalni w wywiadach
środowiskowych zazwyczaj wskazywali na trudności opiekuńczo-wychowawcze jako przyczynę
współistniejącą, obok innych powodów objęcia rodziny pomocą społeczną.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2019 roku w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Lubiczu zatrudnionych było łącznie 6 asystentów rodziny. Jednakże na dzień
31.12.2019r. zatrudnionych było 4 asystentów rodziny, pracujących łącznie na 3,5 etatu. W 2017 roku
wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 57 rodzin, w tym 116 dzieci. W 2018 roku wsparciem asystenta
rodziny objętych zostało 57 rodzin, w tym 124 dzieci. W 2019 roku wsparciem asystenta rodziny objętych
zostało 56 rodzin, w tym 129 dzieci.
Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa zwraca uwagę na ścisłą współpracę między pracownikiem
socjalnym a asystentem rodziny, wskazując również na różnice w sposobie realizacji wsparcia rodziny.
Asystent rodziny pracuje z rodziną na wielu płaszczyznach, w relacji bezpośredniej, dążąc do jej
usamodzielnienia i zadowalającego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Priorytetem w pracy asystenta
rodziny jest udzielanie wsparcia rodzinom borykającym się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi,
zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Asystentura rodziny obejmuje całościowe wspieranie rodzin w dążeniu
do prawidłowego wypełniania przez rodziny ról społecznych, co prowadzić winno do osiągnięcia stabilizacji
życiowej rodzin i tym samym zapobiegać umieszczeniu dzieci poza rodziną biologiczną. Rolą asystenta
rodziny jest również praca z rodziną nad poprawieniem funkcjonowania rodziny w obszarze jej życia
w społeczeństwie w celu doprowadzenia do powrotu dziecka do rodziny naturalnej.
Zakres obowiązków asystenta rodziny obejmuje także wspieranie rodziny poprzez konsultacje
i działania o charakterze edukacyjnym. W sferze opiekuńczo-wychowawczej rodzinie wskazuje się pożądane
zachowania i postawy, które wpływają na budowanie prawidłowych więzi i relacjo rodzinnych, osiąganie
postępów edukacyjnych i utrzymywanie należytej współpracy ze szkołami, do których uczęszczają dzieci czy
też wskazywanie metod i sposobów organizowania czasu wolnego. W pracy z rodziną asystent rodziny
monitoruje kwestie dbałości o zdrowie każdego z członków rodziny, a w sytuacjach tego wymagających
motywuje do podjęcia leczenia lub właściwej terapii. Rodzina z pomocą asystenta rodziny uczy się
prawidłowo gospodarować budżetem domowym. Dzieci również uczone są racjonalnego gospodarowania
swoimi zasobami, włączane są w wykonywanie drobnych prac na rzecz wspólnego gospodarstwa domowego,
otrzymując obowiązki stosowne do wieku każdego z nich. Rodzice przy wsparciu asystenta rodziny uczą się
samodzielnie załatwiać sprawy urzędowe i podejmować współpracę z instytucjami dla dobra rodziny.
Asystent rodziny mobilizuje członków rodzin do aktywności społecznej i zawodowej, m.in. poprzez udział
w projektach organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.
W dniu 30.10.2017r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu wprowadził
zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury prowadzenia dokumentacji asystentury rodziny. W wyniku

Id: E179E28D-6D77-40D4-B1D4-E483DA366F8E. Uchwalony

Strona 5

wprowadzonego zarządzenia do obowiązków asystenta rodziny należy m.in. prowadzenie dokumentacji
zgodnie z instrukcją kancelaryjną, uzyskanie od klienta pisemnej zgody na podjęcie współpracy oraz
przetwarzanie danych osobowych, sporządzenie informacji o rodzinie objętej asystenturą, wypełnianie karty
wstępnej pracy z rodziną, stworzenie planu pracy z rodziną, prowadzenie karty pracy z rodziną, a także
wypełnianie okresowej oceny realizacji planu pracy z rodziną. Następnie w momencie osiągnięcia przez
rodzinę założonych celów w planie pracy z rodziną asystentura rodziny przechodzi w fazę monitoringu
rodziny, po czym następuje podsumowanie monitoringu i zakończenie współpracy z rodziną. W oparciu
o przyjętą wewnętrzną procedurę asystenci rodziny prowadzą regularny monitoring rodzin zagrożonych
„kryzysami” oraz tworzą diagnozę środowiskową rodzin niewydolnych wychowawczo.
3.4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie koordynuje i integruje działania
ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty,
ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych w ramach prac specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej, w szczególności poprzez:
·diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
·podejmowania działań w środowisku
przeciwdziałanie temu zjawisku,

zagrożonym

przemocą

w rodzinie

mającym

na

celu

·inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
·rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku
lokalnym,
·inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Tabela 6. Procedura „Niebieskie Karty” uruchomiona w latach 2017-2019 oraz instytucje wszczynające
procedurę.

Rok
2017
2018
Liczba wszczętych
24
24
procedur „Niebieskie
Karty” w rodzinach
Instytucje wszczynające procedurę „Niebieskie Karty” w rodzinach:
Policja
16
16
GOPS
8
6
Oświata
2
GKRPA
Ochrona zdrowia
-

2019
28

23
5
-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubiczu
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele 7 instytucji i organizacji działających na
terenie gminy Lubicz w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
Skuteczny system wsparcia niosący pomoc rodzinom i osobom dotkniętym przemocą realizowano między
innymi poprzez działania planowane przez grupy robocze, które powoływane były z ramienia Zespołu
Interdyscyplinarnego w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, w celu prowadzenia
procedur „Niebieskie Karty”. W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu (pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, psycholog), Komisariatu Policji w Lubiczu
(dzielnicowi), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu, kuratorzy sądowi,
pedagodzy szkolni.
W 2017 roku z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubiczu powstał raport
badawczy dotyczący zjawiska przemocy w rodzinie opracowany na podstawie analizy dokumentów
w procedurze „Niebieskie Karty”. Badania pokazały, że w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
pracują głównie przedstawiciele pomocy społecznej i policji. Udział pozostałych służb zobowiązanych do tego
(członków Zespołu Interdyscyplinarnego) jest znikomy i okazjonalny. Badania ponadto wskazują, że procedury
„Niebieskie Karty” uruchamiają pracownicy pomocy społecznej i policji. Raport wskazuje także, że przemoc
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w rodzinie występuje w rodzinach młodych stażem, rozwojowych, w których wychowują się dzieci. Analiza
danych pokazała, że zaledwie 6% osób stosujących przemoc zostało skazanych wyrokiem sądu.
Tabela 7. Procedura „Niebieskie Karty” uruchomiona w latach 2017-2019.

Rok
Wszczęte procedury
„Niebieskie Karty”
Prowadzone procedury
„Niebieskie Karty”
Wnioski skierowane do
Sądu rodzinnego o
wgląd w sytuację dzieci
Wnioski skierowane do
Prokuratury
Wnioski skierowane do
GKRPA
Posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego
Posiedzenia grup
roboczych
Ilość osób
umieszczonych w
całodobowym ośrodku
wsparcia

2017
24

2018
24

2019
28

36

42

37

3

6

3

3

4

4

4

-

5

4

4

4

159

131

158

-

-

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubiczu.
3.5. Podsumowanie
Z przedstawionych danych wynika, że na dzień 31.12.2019r. na terenie gminy Lubicz zamieszkiwało
4651 osób w wieku 0-18 lat, tj. dzieci i młodzieży wobec, których rodzice mają obowiązek należytego
wypełniania władzy rodzicielskiej. Z pomocy społecznej (z różnych form wsparcia) w 2019r. skorzystało
468 rodzin, w tym z powodu potrzeby ochrony wielodzietności pomocy społecznej udzielono 32 rodzinom,
natomiast z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa wsparcia udzielono 58 rodzinom. W 2019 roku
wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 56 rodzin, w tym 129 dzieci. Z diagnozy społecznodemograficznej wyłaniają się najistotniejsze problemy z jakimi borykają się rodziny korzystające z pomocy
społecznej a mieszkające na terenie gminy Lubicz.
Główne problemy to:

᠆ niska świadomość roli rodzica i niewystarczające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców,
᠆ niskie umiejętności gospodarowania budżetem domowym oraz wpadanie w spiralę zadłużenie, głównie przez
tzw. „kredyty chwilowe”,

᠆ zaburzone relacje rodzinne, rozpad rodzin i zanik więzi rodzinnych,
᠆ konflikty rodzinne i sąsiedzkie oraz niskie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
᠆ niskie umiejętności gospodarowania czasem wolnym,
᠆ niska motywacja rodzin do zmiany swojej sytuacji życiowej,
᠆ doświadczanie przemocy w rodzinie i przemoc rówieśnicza w szkołach,
᠆ niewystarczająca oferta dla rodzin, wychowujących dzieci z niepełnosprawnością,
᠆ nikła motywacja do korzystania z różnych form edukacyjnych, rozwijających umiejętności psychospołeczne
osób i rodzin dotkniętych dysfunkcjami,

᠆ zagrożenia płynące z mediów społecznościowych.
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4. Analiza SWOT środowiska lokalnego
W programie zastosowano analizę SWOT jako narzędzie identyfikacji i usystematyzowania mocnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń społecznego obszaru rodzin w gminie Lubicz.
JAKOŚĆ ŻYCIA RODZIN NA TERENIE GMINY LUBICZ
Mocne strony
- świadomość władz samorządowych w zakresie
problemów dotykających rodziny;
- różnorodna działalność instytucji pracujących na rzecz
dziecka i rodziny;
- doświadczenie zawodowe pracowników różnych
instytucji, działających na rzecz dziecka i rodziny;
- gotowość pracowników instytucji i organizacji
pozarządowych pracujących w obszarze wpierania
rodziny do udziału w różnych formach doskonalenia
zawodowego;
- działalność i wsparcie ze strony organizacji
pozarządowych pracujących na rzecz dziecka i rodziny;
- rozwinięta na terenie gminy baza świetlic
środowiskowych z bogatą ofertą wsparcia na rzecz
dzieci i ich rodzin;
- oferta kulturalna i integracyjna dla rodzin, m.in.
poprzez imprezy plenerowe, festyny i spotkania
promujące aktywne sposoby spędzania czasu wolnego i
integracji społeczności lokalnej;
- dobra współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami
pracującymi na rzecz rodzin;
doświadczenie
w
pozyskiwaniu
środków
zewnętrznych na projekty aktywizujące rodziny;
- wola współpracy – władz samorządowych, instytucji i
NGO
- działalność organizacji pozarządowych na rzecz
organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
- zapewnienie rodzinom tego wymagającym wsparcia w
formie asystenta rodziny;
- bezpłatny dostęp dla mieszkańców do prawnika,
psychologa i terapeuty do spraw uzależnień;
- lepsza komunikacja publiczna na terenie gminy,
W tym dostęp do darmowej komunikacji wewnątrz
gminy.

Słabe strony
- bierność, niska motywacja do zmian wśród rodzin
przeżywających trudności;
- osłabienie funkcji rodzicielskich i zwiększająca się
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
niska
świadomość
rodziców
w
zakresie
odpowiedzialnego
rodzicielstwa
i
obowiązków
ciążących na rodzicach względem dzieci;
- bierna postawa rodziców wobec problemów
występujących w rodzinie;
- niewystarczające ilość placówek wsparcia dziennego;
- niewystarczająca wiedza wśród rodzin korzystających
z pomocy społecznej na temat roli i znaczenia wspólnie
spędzanego czasu z rodziną i w rodzinie;
- niewystarczająca współpraca pomiędzy instytucjami
działającymi w obszarze wsparcia rodzin;
- mała wrażliwość instytucji pomocowych na problemy
występujące w rodzinach;
- niska kreatywność osób zawodowo, zajmujących się
wspieraniem rodziny;
- niskie umiejętności
rozwiązywania konfliktów
rodzinnych;
- brak na terenie gminy instytucji oferującej mediacje i
negocjacje rodzinne;
- niechęć rodzin z problemami opiekuńczowychowawczymi do współpracy z pracownikami
socjalnymi i asystentami rodziny;
- wzrost liczby rodzin długotrwale korzystających z
pomocy społecznej.

Szanse
- regulacje prawne przyjazne rodzinie, min. nakładające
obowiązek pracy na rzecz rodziny;
- zwiększenie liczby instytucji i podmiotów
działających na rzecz rodziny;
- wzrost kwalifikacji zawodowych u osób pracujących z
rodzinami;
- szeroka oferta usług wspierających, realizowanych na
rzecz rodzin;
- wzmacnianie roli opiekuńczo-wychowawczych rodzin
m.in. poprzez udział rodzin w programie „Szkoła dla
rodzica”,
- realizacja programów profilaktycznych;
- możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych,

Zagrożenia
- zwiększająca się skala zjawisk niepożądanych
społecznie, wpływających destrukcyjnie na rodzinę;
- wieloproblemowość wśród rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze;
- rosnąca liczba zadań do realizacji przez samorządy, w
tym instytucje pomocy społecznej;
- wzrost liczby osób z postawą roszczeniową wśród
klientów pomocy społecznej;
- uzależnienie się rodzin od systemu pomocy
społecznej;
- niska motywacja rodzin do zmiany swojej trudnej
sytuacji życiowej, w tym do aktywności zawodowej
rodziców;
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które wspierają rodzinę;
- realizacja programów korekcyjno-edukacyjnym dla
sprawców przemocy w rodzinie;
- realizacja programu „500+”;
- rozwój instytucji asystenta rodziny;
- aktywizacja zawodowa poprzez udział w Klubie
Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej

- osłabienie wartości rodzinnych, zanik więzi rodzicdziecko;
- zanikanie więzi rodzinnych, w tym więzi między
pokoleniami;
zaniedbywanie
obowiązków
opiekuńczowychowawczych przez rodziców;
- niskie kompetencje rodzicielskie wśród rodzin
korzystających z pomocy społecznej;
- powracające zjawisko skrajnych zaniedbań względem
dzieci, w tym związanych z brakiem umiejętności
właściwego wykorzystania środków dedykowanych na
rzecz dzieci;
- uzależnienie od mediów społecznościowych oraz
gadżetów takich jak: komputer, telefon, tablet;
- niepełnosprawność intelektualna występująca wśród
członków rodziny, brak diagnozy lekarskiej i gotowości
do podjęcia terapii;
-występowanie chorób i zaburzeń psychicznych wśród
członków rodzin, brak diagnozy lekarskiej i gotowości
do podjęcia leczenia.

5. Zasoby
Instytucje i organizacje realizujące zadania wpisujące się w zakres wspierania rodziny:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS).
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).
• Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze (ZI, GR).
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
• Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Toruniu (OZSS).
• Kuratorska Służba Sądowa (KSS).
• Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Lubiczu Dolnym
(PIK); Grupa Anonimowych Alkoholików „Dolina” w Lubiczu Dolnym.
• Komisariat Policji, Rewir Dzielnicowych.
• Placówki Oświatowe: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli (ZEASiP); Wyższa
Szkoła Kultury Fizycznej i Turystycznej im. Haliny Konopackiej oddział zamiejscowy w Lubiczu Górnym;
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie; sześć Szkół Podstawowych: SP nr 2 w Lubiczu Górnym, SP
nr 1 w Lubiczu Dolnym, SP w Grębocinie, SP w Złotorii, SP w Młyńcu Pierwszym, SP w Gronowie, każda
szkoła posiada Oddział Przedszkolny; jedno przedszkole publiczne: Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka”
w Lubiczu Górnym; sześć przedszkoli prywatnych: Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne „Mały Miś”
w Grębocinie, Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Grębocinie, Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa
Kraina” w Lubiczu Dolnym, Prywatne Przedszkole „Ślimaczek” w Krobi, Niepubliczne Przedszkole „Troskliwe
Misie” w Lubiczu Dolnym, Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „ABeeC” w Złotorii; jeden niepubliczny punkt
przedszkolny: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Żyrafa” w Lubiczu Dolnym; dwa żłobki prywatne: Żłobek
„Ślimaczek” w Krobi, Żłobek „Mały Miś” w Grębocinie.
• Placówki służby zdrowia: NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Tomasz Ołtarzewski w Grębocinie, NZOZ
„Moja Przychodnia” w Grębocinie, Lecznica CITOMED Lubicz Górny, NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
K. Kusz w Złotorii, Gabinet rehabilitacji Grębocin, NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna ReVITA w Lubiczu
Górnym, Gabinet Rehabilitacji SalVita w Złotorii, MedicalClinic Babiarz w Krobi.
• Świetlice Środowiskowe: Grębocin, Gronowo, Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Kopanino, Grabowiec,
Rogówko, Jedwabno, Krobia, Rogowo, Młyniec Pierwszy, Brzezinko, Młyniec Drugi.
• Organizacje Pozarządowe: TPD Oddział Okręgowy w Toruniu, TPD Gminne Koło w Lubiczu, Koła
Caritas, Fundacja Trybik, Fundacja Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia”, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
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Lubicz, Stowarzyszenie One Passion One Love WP, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji
Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii; Kluby Seniora: „Złota Jesień”, „Dolina Drwęcy”,
„Lubiczanie”, „Arka”; Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”, Klub Wsparcia Seniora w Lubiczu Górnym;
Stowarzyszenie Klubu Seniora Lubiczanie, Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia”; Koła Gospodyń Wiejskich:
Rogówko, Brzeźno, Brzezinko, Kopanino, Gronowo, Młyniec Pierwszy, Grębocin, Mierzynek, Złotoria.
• Liderzy lokalni.
Instytucje i placówki prowadzone przez starostwo powiatu toruńskiego:
• Instytucje pieczy zastępczej: zawodowe rodziny zastępcze o charakterze- pogotowia rodzinnego,
specjalistycznej rodziny zastępczej, zawodowej rodziny zastępczej; rodzinne domy dziecka.
• Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oddział
w Grębocinie.
• Domy Pomocy Społecznej: Browina, Dobrzejewice, Pigża, Wielka Nieszawka.
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży.
• Powiatowy Urząd Pracy.
6. Adresaci programu
Adresatami Programu Wspierania Rodziny są rodziny zamieszkujące na terenie gminy Lubicz,
w szczególności rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, niewydolne w gospodarowaniu
własnymi zasobami oraz rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.
7. Cel główny, cele szczegółowe
Cel główny:
Rozwój usług wspierających, aktywizujących i profilaktycznych na rzecz rodzin, mieszkańców gminy
Lubicz.
Cele szczegółowe:
1. Promowanie i rozwijanie form aktywizujących rodziny w celu profilaktyki i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu,
2. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego,
3. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w budowaniu i utrzymaniu
systemu wspierania rodziny,
4. Diagnozowanie rodzin dysfunkcyjnych i poszukiwanie oraz rozwój narzędzi i metod pracy z tymi rodzinami,
5. Rozwój usług i poradnictwa dla rodzin, borykających się z niepełnosprawnością, długotrwałą i ciężką
chorobą.
8. Przewidywane efekty
Zakłada się, iż realizacja Programu Wspierania Rodziny w gminie Lubicz na lata 2020-2022 znacząco
wpłynie na poprawę funkcjonowania rodzin zamieszkujących na terenie gminy Lubicz, w szczególności
w zakresie:

᠆ zaspokajania potrzeb dziecka i całej rodziny głównie w sferze potrzeb biologicznych, rozwojowych
i emocjonalnych,

᠆ zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób, korzystających z pomocy społecznej,
᠆ zwiększenia wiedzy wśród rodzin, dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, zasad współżycia społecznego
i życia rodzinnego,

᠆ zabezpieczenia pomocy finansowej na rzecz osób, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
᠆ wzrost umiejętności opiekuńczo-wychowawczych wśród rodziców,
᠆ utrzymanie dzieci z rodzin, przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach biologicznych,
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᠆ zwiększenia liczby rodzin odzyskujących pełne prawa rodzicielskiej względem dzieci,
᠆ wzrost umiejętności skutecznego diagnozowania problemów, występujących w rodzinach,
᠆ zwiększenia zakresu usług i działań wspierających rodziny, borykające się z niepełnosprawnością, długotrwałą
choroba.
9. Działania programu
Cel szczegółowy 1:
Promowanie i rozwijanie form aktywizujących rodziny w celu profilaktyki i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zadanie
Realizacja projektów
socjalnych, pobudzających
rodziny do aktywności w
życiu rodzinnym i społecznym
np. projekt socjalny pt.
„Chodź, pomaluj mój świat”.
Realizacja projektów
aktywizujących osoby
bezrobotne i nieaktywne
zawodowe m.in. poprzez
działanie Klubu Integracji
Społecznej.
Realizacja projektu „Centrum
Aktywności Lokalnej” dla
dzieci i młodzieży, w tym
powołanie do życia Klubu
Młodzieżowego oraz
realizacja projektu „Spotkania
z pasją”
Realizacja programu pt.
„Więcej wiem, jestem
bezpieczny, lepiej pomagam”
– organizacja cyklu otwartych
spotkań dla dzieci i młodzieży
ze służbami porządkowymi.
Utworzenie Klubu
Młodzieżowego „Boczna 4”,
w tym podjęcie działań z
zakresu poradnictwa
psychologicznego, warsztatów
integracyjno-motywacyjnych,
treningów umiejętności
społecznych, socjoterapii.
Organizacja konferencji w
obszarze trudności
opiekuńczo-wychowawczych
w celu podnoszenia
kompetencji rodzicielskich
wśród rodzin z terenu gminy
Lubicz
Organizacja spotkań, pikników

Wskaźnik realizacji
- liczba zrealizowanych
projektów
- liczba osób objętych
projektami

Realizator
GOPS
GKRPA

Termin realizacji
2020-2022

- liczba zrealizowanych
projektów
- liczba osób objętych
projektami

GOPS

2020-2022

- liczba utworzonych
Centrów Aktywności
Lokalnej
- liczba osób objętych
projektami

GOPS

2020-2022

- liczba zrealizowanych
programów
- liczba osób objętych
programem

GOPS

2020-2022

- liczba utworzonych
Klubów
Młodzieżowych
- liczba osób objętych
programem

GOPS

2020-2022

- liczba
zorganizowanych
konferencji
- liczba osób
uczestniczących w
konferencji

GOPS
ZEASiP

2020-2022

- liczba

GOPS

2020-2022
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i warsztatów łączących
pokolenia, czyli spotkań
seniorów z dziećmi i
młodzieżą
8.

Realizacja programów
wspierających na rzecz rodzin
sprawujących opiekę nad
osobami zależnymi

zorganizowanych
spotkań
- liczba osób
uczestniczących w
spotkaniach
- liczba osób objętych
wsparciem programu

ZEASiP

GOPS

2020-2022

Cel szczegółowy 2:
Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego.

L.p.
1.

Zadanie
Udzielanie pomocy finansowej
i rzeczowej rodzinom,
znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej

2.

Świadczenie pomocy w
postaci posiłków w ramach
programu „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023
Praca socjalna świadczona
przez pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiczu
Motywowanie osób
korzystających ze wsparcia
GOPS w Lubicz do
podejmowania działań na
rzecz niwelowania własnych
dysfunkcji poprzez podjęcie
terapii w zakresie leczenia
uzależnień, terapii dla ofiar i
sprawców przemocy domowej
Zapewnienie rodzinom
wsparcia w formie asystenta
rodziny w celu odkrywania
zasobów rodzin i ich
identyfikowania
Umożliwienie powrotu
dzieciom z pieczy zastępczej
do rodzin biologicznych

3.

4.

5.

6.

Wskaźnik realizacji
Realizator
- liczba rodzin objętych GOPS
pomocą społeczną
- liczba rodzin,
korzystających z
zasiłków rodzinnych,
funduszu
alimentacyjnego,
świadczenia
wychowawczego,
świadczenia
rodzicielskiego, dodatku
mieszkaniowego
- liczba osób objętych
GOPS
programem

Termin realizacji
2020-2022

- liczba osób objętych
pracą socjalną

GOPS

2020-2022

- liczba osób objętych
specjalistycznym
wsparciem

GOPS
GKRPA
Kuratorzy
sądowi

2020-2022

- liczba rodzin objętych
wsparciem asystenta
rodziny
- liczba zatrudnionych
asystentów rodziny
- liczba dzieci
powracających z pieczy
zastępczej do rodzin
biologicznych
- ilość udzielonych

GOPS

2020-2022

GOPS
PCPR
Kuratorzy
sądowi

2020-2022
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7.

Pośredniczenie w
przekazywaniu dóbr
materialnych (m.in. sprzęt
AGD, meble, odzież)

świadczeń na rzecz
rodzin biologicznych,
dążących do powrotu
dzieci z pieczy
zastępczej
- liczba rodzin objętych
działaniem

GOPS

2020-2022

Cel szczegółowy 3:
Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w budowaniu i utrzymaniu
systemu wspierania rodziny.
L.p.
1.

Zadanie
Utrzymanie stałego zatrudnienia
asystentów rodziny zgodnie z
ustawą o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej

2.

spółfinansowanie pobytu dziecka
umieszczonego w pieczy
zastępczej

3.

Współpraca z kuratorami
sądowymi, policją, szkołami,
stowarzyszeniami w celu
wypracowania i podjęcia
wspólnych działań
profilaktycznych

4.

Zapewnienie dostępności
poradnictwa specjalistycznego, w
tym psychologa, prawnika,
pedagoga, terapeuty do spraw
uzależnień, specjalisty do spraw
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Organizacja szkoleń dla kadry
pomocy społecznej oraz innych
instytucji działających w sektorze
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu
Realizacja procedury „Niebieskie
Karty” w rodzinach dotkniętych
przemocą w rodzinie

5.

6.

7.

Realizacja programu „Karta
Dużej Rodziny”

8.

Popularyzowanie rodzinnych

Wskaźnik realizacji

- liczba asystentów
rodziny
- liczba rodzin objętych
asystenturą rodziny
- liczba dzieci
umieszczonych w
pieczy zastępczej
- koszt
współfinansowania
pobytu w pieczy
zastępczej
- liczba
zorganizowanych
działań
- liczba osób objętych
wsparciem

Realizator

Termin realizacji

GOPS

2020-2022

GOPS

2020-2022

GOPS
Kuratorzy
sądowi
Policja
ZEASiP
GKRPA
GOPS
GKRPA

2020-2022

- liczba odbytych
szkoleń
- liczba osób biorących
udział w szkoleniach

GOPS
GKRPA

2020-2022

- liczba wszczętych
procedur „Niebieskie
Karty”
- liczba osób i rodzin
objętych procedurą
„Niebieskie Karty”
- liczba osób/rodzin
biorących udział w
programie
- liczba

GOPS
Policja
ZEASiP
GKRPA
Służba zdrowia

2020-2022

Urząd Gminy

2020-2022

Urząd Gminy

2020-2022

- liczba osób objętych
specjalistycznym
poradnictwem
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9.

10.

form spędzania czasu wolnego i
integracja ze środowiskiem
lokalnym poprzez organizowanie
festynów kulturalnych
Powołanie do życia „Klubu
Wolontariatu”

przeprowadzonych
festynów

GKRPA

- liczba uczestników
„Klubu Wolontariatu”

Organizacja superwizji dla
pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu

- ilość osób objętych
superwizją

GOPS
ZEASiP
NGO
GOPS

2020-2022
2020-2022

Cel szczegółowy 4:
Diagnozowanie rodzin dysfunkcyjnych i poszukiwanie oraz rozwój narzędzi i metod pracy z tymi rodzinami.
L.p.
1.

Zadanie
Realizacja programu „Szkoła dla
rodziców”, obejmującego działania
psychologiczne, trening motywacji i
umiejętności społecznych,
coachingu

2.

Realizacja programu „Szkoła dla
rodziców”, obejmującego trening
rodzicielski, a w tym m.in. trening
umiejętności prowadzenia
gospodarstwa domowego,
racjonalnego gospodarowania
budżetem domowym, gotowania,
umiejętności zrealizowania
podstawowych potrzeb dziecka
Rozwój asystentury rodziny w
formie „Codziennego towarzysza
rodziny”

3.

4.

5.

6.

Realizacja projektu „Niebieskie
tygodnie” w formie objazdowego
punktu wsparcia, w zakresie
specjalistycznego poradnictwa,
m.in. w zakresie wsparcia
psychologa, pedagoga, prawnika,
specjalisty do spraw
przeciwdziałania przemocy,
ekonomisty w zakresie
gospodarowania budżetem
domowym i zarządzania kredytami,
itp.
Rozwój świetlic środowiskowych
poprzez realizację w nich
programów kierowanych na rzecz
dzieci i rodzin
Poradnictwo zawodowe dla osób
bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo prowadzone przez
pracowników socjalnych w ramach
pracy socjalnej

Wskaźnik realizacji

Realizator

Termin realizacji

- liczba
zorganizowanych „Szkół
dla rodziców”
- liczba osób objętych
wsparciem
- liczba
zorganizowanych „Szkół
dla rodziców”
- liczba osób objętych
wsparciem

GOPS
GKRPA

2020-2022

GOPS
GKRPA

2020-2022

- liczba rodzin objętych
wsparciem asystentów
rodziny
- liczba zatrudnionych
asystentów rodziny
- liczba
zorganizowanych
projektów
- liczba osób objętych
wsparciem

GOPS

2020-2022

GOPS
GKRPA

2020-2022

- liczba prowadzonych
placówek
- liczna osób
uczestniczących w
zajęciach świetlicowych
- liczba osób objętych
wsparciem

GOPS
GKRPA
ZEASiP

2020-2022

GOPS

2020-2022
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7.

Rozwój instytucji rodziny
wspierającej

8.

Praca specjalistyczna w oparciu o
metodę „zespołu
interdyscyplinarnego” na rzecz
rodzin z problemami opiekuńczowychowawczymi

9.

Opracowywanie i realizacja
indywidualnych planów oraz ocen
pracy z rodziną objętą wsparciem
asystenta rodziny

10.

Opracowywanie diagnozy
środowiskowej rodzin z
perspektywy problemów
opiekuńczo - wychowawczych,
przemocy w rodzinie i/lub
uzależnień
Organizacja spotkań edukacyjnych
w szkołach podczas spotkań z
rodzicami w sprawach uzależnień
oraz przemocy w rodzinie
Praca specjalistyczna w oparciu o
mediacje rodzinne

11.

12.

- liczba powołanych
rodzin wspierających
- liczba rodzin objętych
wsparciem rodziny
wspierającej
- liczba odbytych
spotkań „zespołu
interdyscyplinarnego”
- liczba rodzin objętych
wsparciem
- liczba opracowanych i
zrealizowanych planów
oraz ocen pracy z
rodziną
- liczba rodzin objętych
wsparciem asystenta
rodziny
- liczba opracowanych
diagnoz

GOPS

2020-2022

GOPS
Kuratorzy
sądowi
ZEASiP
Policja
GOPS

2020-2022

GOPS
GKRPA
ZEASiP

2020-2022

- liczba odbytych
spotkań

GOPS
GKRPA
ZEASiP

2020-2022

- ilość osób objętych
mediacjami

GOPS

2020-2022

2020-2022

Cel szczegółowy 5:
Rozwój usług i poradnictwa dla rodzin, borykających się z niepełnosprawnością, długotrwałą i ciężką
chorobą.
L.p.
1.
2.

Zadanie
Realizacja i propagowanie
programu „Opieka
wytchnieniowa”
Rozwój wsparcia w formie
Asystenta Osoby
Niepełnosprawnej

3.

Organizacja pomocy w formie
specjalistycznych usług
opiekuńczych

4.

Organizacja pomocy w formie
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Wskaźnik realizacji

- liczba osób objętych
wsparciem programu

Realizator

Termin realizacji

GOPS

2020-2022

- liczba zatrudnionych
GOPS
Asystentów Osoby
Niepełnosprawnej
- liczba osób objętych
wsparciem Asystenta
Osoby
Niepełnosprawnej
- liczba rodzin objętych GOPS
pomocą w formie
specjalistycznych usług
opiekuńczych
- liczba rodzin objętych GOPS
pomocą w formie
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami

2020-2022
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5.

Organizacja poradnictwa
specjalistycznego i wsparcie
informacyjne

psychicznymi
- ilość osób objętych
poradnictwem
specjalistycznym i
wsparciem
informacyjnym

GOPS

2020-2022

10. Źródła finansowania
Źródłem finansowania Programu Wspierania Rodziny są:
1. środki własne gminy, w tym:
a. zaplanowane w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu m.in. na wspieranie
rodziny i pieczę zastępczą, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc społeczną;
b. zaplanowane w planie finansowania Urzędu Gminy Lubicz w rozdziale dotyczącym przeciwdziałania
alkoholizmowi;
2. dotacje z budżetu państwa, w szczególności środki pozyskane na realizację programów rządowych
i programów konkursowych;
3. środki pozabudżetowe, czyli finansowanie działań przez NGO i inne instytucje wspierające rodziny oraz
środki pozyskane z innych źródeł np. UE.
11. Monitoring i ewaluacja
Koordynatorem Programu Wspierania Rodziny w gminie Lubicz na lata 2020-2022 jest Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. Koordynator będzie monitorował projekt poprzez zbieranie
danych dotyczących realizacji poszczególnych zadań. W celu sprawnego monitoringu Koordynator zwoływał
będzie spotkania robocze z udziałem podmiotów zaangażowanych w pracę na rzecz dziecka i rodziny, w celu
omówienia realizacji poszczególnych zadań i działań programu. Ewaluacja Programu odbywać się będzie
poprzez coroczne przedkładanie sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny w gminie Lubicz,
Radzie Gminy Lubicz wraz z rocznym sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiczu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U.2019r. poz.1111 ze zm.) wynika konieczność przyjęcia „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na terenie Gminy Lubicz w latach 2020-2022. Celem Gminnego Programu Wspierania
Rodziny jest tworzenie warunków do udzielania kompleksowej pomocy oraz wsparcia dla rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także dążenie do zmiany
i poprawy jakości życia rodzin i dzieci. Do osiągnięcia zamierzonych celów Programu potrzebna jest ścisła
współpraca pomiędzy instytucjami, placówkami i organizacjami oraz wypracowanie sprawnego i efektywnego
systemu działań wpływających na poprawę sytuacji dziecka i rodziny oraz systematyczne podnoszenie
świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia.
Program będzie spajał działania wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców Gminy
Lubicz.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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