
  

UCHWAŁA NR XXXIII/180/2017 

RADY GMINY NAGŁOWICE 

z dnia  13 lutego 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nagłowice na lata 2017-2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt. 1 art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z póź. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach, uchwala co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w Gminie Nagłowice na lata 2017-2019 stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Urszula Wojtasik-Kaczmarek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 1613
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I. WSTĘP 

 
Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym 

zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności dzieci. Obowiązkiem 

gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i nie potrafiących samodzielnie 

rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę należy skupić nie 

tylko na problemach dziecka, ale także na problemach jego rodziny, bo to w dezintegracji rodziny 

tkwi źródło sieroctwa społecznego. Wśród czynników, które składają się na dezintegrację rodziny, 

wymienić należy: niski poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność 

życiową członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą 

rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci, a także alkoholizm jednego 

lub obojga rodziców, karalność sądową, przejawy psychopatii, maltretowanie oraz znęcanie się nad 

dzieckiem. Zazwyczaj niekorzystne sytuacje w rodzinie współwystępują ze sobą. 

Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta we współpracy ze 

środowiskiem lokalnym, w tym sąsiedzkim, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, 

instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, Kościołem i związkami wyznaniowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi. 

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny  

w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych 

przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne  

i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich 

warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich 

wychowaniem. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym 

zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. 

Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą najbardziej 

optymalną i skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną, w przypadku gdy zaistniała 

konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do 

rodziny. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są zarówno ze względów 

społecznych, jak i ekonomicznych, gdyż służą obniżeniu kosztów gminy związanych z pobytem 

dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 Niniejszy Program jest propozycją zintegrowanych kierunków działań realizowanych  

w zakresie opieki nad dziećmi i rodziną na terenie gminy Nagłowice. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 1613



II. PODSTAWA PRAWNA: 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej; 

1)Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

2)Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ; 

3)Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

4)Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi;   

5)Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

6)Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nagłowice na lata 2014-2022 (Uchwała 

Nr XLVII/309/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 maja 2014r). 

 

III. DIAGNOZA SPOŁECZNA 

Gmina Nagłowice położona jest w południowo - zachodniej części województwa 

świętokrzyskiego, w sąsiedztwie gmin: Jędrzejów, Oksa, Radków, Moskorzew, Słupia Jędrzejowska i 

Sędziszów. 

W skład Gminy wchodzą następujące miejscowości: Brynica Mokra, Caców, Cierno-

Żabieniec, Chycza Brzóstki, Deszno, Jaronowice, Kuźnice, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, 

Rejowiec, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Drugi, Warzyn Pierwszy, Zagórze, Zdanowice. 

Na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach wynika, że w 

2015 r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej udzielono wsparcia  317 rodzinom, natomiast w 

2016 r. pomocy udzielono  273 rodzinom. 

W gminie Nagłowice mieszka 5133 osób, w tym  2574 kobiet i 2559 mężczyzn (stan na dzień 

30.12.2016r.). 

Wykres nr 1. Zestawienie danych dotyczących liczby kobiet i mężczyzn w gminie Nagłowice 
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Dla potrzeb Programu opracowano Kartę Diagnostyczną zawierającą m.in. informacje na 

temat liczby mieszkańców, liczby młodzieży i dzieci, liczby dzieci z terenu Gminy Nagłowice 

umieszczonych w pieczy zastępczej, liczby rodzin korzystających z: pomocy społecznej, dodatku 

mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów szkolnych i 

socjalnych. Karta diagnostyczna służy do analizy danych o rodzinach objętych wsparciem oraz 

określenia celów pracy z rodziną. 

Tabela nr 1. Karta diagnostyczna 

Wyszczególnienie Lata 

2015 2016 

Liczba mieszkańców Gminy Nagłowice 5160 5133 

Liczba dzieci zamieszkałych Gminę w wieku o-18 964 949 

Liczba osób bezrobotnych 256 202 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 317 273 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 263 282 

Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego 32 30 

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 6 5 

Liczba rodzin korzystających z KDR 74 82 

Liczba osób zgłoszonych do GKRPA w celu podjęcia 

leczenia odwykowego 

12 18 

Liczba rodzin objętych procedurą przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” 

18 15 

Liczba dzieci korzystających ze stypendiów socjalnych 163 135 

Liczba dzieci korzystających z zasiłków szkolnych - - 

Liczba dzieci/młodzieży z terenu Gminy Nagłowice 

przebywających w pieczy zastępczej 

4 8 

Liczba asystentów rodziny 1 1 

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystentów 

rodziny 

10 13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach za 

rok 2015 i 2016. 

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę rodzin oraz liczbę osób w rodzinach korzystających 

ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w podziale na przyczyny korzystania z pomocy. 
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Tabela nr 2. Powody przyznania pomocy społecznej w latach 2015 - 2016 

Powody trudnej sytuacji życiowej 2015 2016 

Liczba 

rodzin 

ogółem 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

ogółem 

Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 119 399 114 376 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  

i wielodzietności 

41 229 31 171 

Bezrobocie 57 210 53 171 

Niepełnosprawność 71 192 77 209 

Długotrwała choroba 72 157 83 182 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

51 163 48 156 

w tym : 

              rodziny niepełne 

30 101 25 85 

              wielodzietne 2 18 2 14 

Przemoc w rodzinie 0 0 0 0 

Alkoholizm 15 40 13 33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach za 

rok 2015 i 2016. 

 Dominującymi problemami w rodzinach korzystających ze wsparcia pomocy społecznej jest 

ubóstwo, a w następnej kolejności: długotrwała choroba, niepełnosprawność i bezrobocie. Znaczną 

liczbę stanowią rodziny wieloproblemowe, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć 

trudności życiowych. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego jest najczęstszą przyczyną trudności w pełnieniu prawidłowych ról 

społecznych i rodzicielskich. 

  

Tabela nr 3. Typy rodzin, ze względu na liczbę dzieci w rodzinie, objętych pomocą społeczną w 

latach 2015 – 2016. 

 

Rodziny   Rok 

2015 2016 

Ogółem 185 178 

W tym z  dziećmi 115 101 

O liczbie dzieci: 

1 40 34 

2 42 42 
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3 26 18 

4 4 5 

5 2 1 

6 1 1 

7 i więcej 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach za 

rok 2015 i 2016. 

 Z powyższej tabeli wynika, że dominującą grupę stanowią rodziny z 1 lub 2  dzieci. 

 W wyniku dysfunkcji, które dotykają rodziny objęte wsparciem dochodzi do sytuacji 

kryzysowych, kiedy należy zabezpieczyć dobro małoletnich dzieci poprzez umieszczenie w pieczy 

zastępczej. Liczbę dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej przedstawiają dane 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. 

Tabela nr 4. Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych 

Rok 

2015 

Rodzaj pieczy zastępczej Liczba 

podmiotów 

Liczba dzieci 

przebywających 

Rodziny zastępcze spokrewnione 2 2 

Rodziny zastępcze niespokrewnione niezawodowe 1 2 

Rodziny zastępcze zawodowe, w tym pogotowie 

rodzinne i zawodowe specjalistyczne 

0 0 

Rodzinne domy dziecka 0 0 

Placówki opiekuńczo wychowawcze 1 1 

Ogółem 4 5 

2016 

Rodziny zastępcze spokrewnione 4 6 

Rodziny zastępcze niespokrewnione niezawodowe 2 2 

Rodziny zastępcze zawodowe, w tym pogotowie 

rodzinne i zawodowe specjalistyczne 

0 0 

Rodzinne domy dziecka 0 0 

Placówki opiekuńczo wychowawcze 

Ogółem 

1 

7 

1 

9 

 Źródło: Dane z PCPR Jędrzejów 

  

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dała gminom możliwość 

przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom poprzez wspieranie rodzin, w tym m.in. przez asystenta 

rodziny. 
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Tabela nr 5. Typy rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2015 – 2016: 

Rodziny Rok 

2015 2016 

Ogółem 15 13 

O liczbie dzieci: 

1 6 5 

2 2 2 

3 3 4 

4 i więcej 3 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach za 

rok 2015 i 2016. 

 

IV. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT na poziomie ogólnym jest procedurą analityczną pozwalającą na gromadzenie  

i porządkowanie danych oraz przejrzystą ich prezentację. Na potrzeby stworzenia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Analizę SWOT potraktowano jako narzędzie analizy 

strategicznej służące do określania najlepszych kierunków rozwoju Gminy Nagłowice. Metoda ta 

opiera się na zestawieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań Gminy Nagłowice 

uwzględniając wszystkie struktury zarządcze i organizacje pozarządowe, jak również współpracę 

między tymi organizacjami. Analiza ta pozwala również określić szanse i zagrożenia, jakie tkwią w 

wiejskim środowisku, a objawiają się pod postacią procesów i zjawisk społecznych. 

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie sił i słabości Gminy 

Nagłowice w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza umożliwiająca 

budowanie strategii, słabość to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to ostrzeżenie 

przed niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szansa to wsparcie i inspiracje dla lokalnej 

polityki społecznej. 

Analiza SWOT 

 MOCNE STRONY 
• Realizacja celów strategicznych i operacyjnych 

wynikających z dokumentów strategicznych: 

- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Nagłowice na lata 2014-2022 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii uchwalonego co roku przez Radę Gminy 

- Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Nagłowice na lata 2017-2020 

 

• Dysponowanie stałymi środkami finansowymi na 

 SŁABE STRONY 
• Niewystarczająca współpraca pomiędzy 

instytucjami działającymi w obszarze 

wspierania dziecka i rodziny 

• Bierność i niewielkie zaangażowanie rodzin 

• Rosnąca niewydolność rodziców w procesie 

wychowawczym 

• Wysoki poziom bezrobocia 

• Wysokie koszty utrzymania rodzin 

• Brak zaplecza zabezpieczającego egzekucje 

eksmisji sprawców przemocy w rodzinie 

• Brak gotowości rodzin do zmiany stylu życia 

• Bezradność i roszczeniowość rodzin 
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profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych 

• Wspieranie instytucji i organizacji zajmujących 

się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

uzależnień, 

• Działanie grup wsparcia przy GKRPA 

• Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 

działającego na rzez przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

• Powoływanie grup roboczych realizujących 

indywidualny plan pomocy rodzinom dotkniętym 

przemocą domową 

• Dostępność usług opiekuńczych i 

specjalistycznych świadczonym rodzinom 

• Wystarczająca ilość i dobra jakość 

funkcjonowania placówek oświatowych na terenie 

gminy 

• Funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny 

• Funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia na 

terenie gminy 

• Funkcjonowanie na terenie gminy kilku świetlic 

(Ślęcin i Deszno świetlice środowiskowe, 

Centrum Świetlic Podwórkowych ZHP w 

Jędrzejowie świetlica w Trzcińcu oraz świetlica 

wiejska przy GOK w Nagłowicach) 

• organizowanie i współorganizowanie debat, 

konferencji i imprez profilaktycznych 

• współpraca z instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi i osobami fizycznymi w 

rozwiązywaniu problemów uzależnień, 

• organizacja i współorganizacja imprez 

propagujących zdrowy styl życia, 

 

SZANSE 

• Rozszerzenie liczby podmiotów działających na 

rzecz rodziny 

• Podnoszenie kompetencji osób pracujących z 

rodzinami 

• Wzmocnienie roli opiekuńczo-wychowawczych 

rodzin 

• Problem uzależnienia traktowany jako problem 

społeczny 

• Inicjowanie działań zmierzających do animacji i 

aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie 

pomocy osobom z problemem alkoholowym i 

problemem przemocy 

• Zmiana mentalności społecznej w kwestii 

postrzegania rodzin dysfunkcyjnych 

• Edukacja rodziców, w szczególności poprzez 

treningi umiejętności rodzicielskich, radzenia 

sobie ze stresem, agresją, bezradnością, 

zarządzania budżetem domowym 

• Wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami 

wspierającymi rodzinę 

korzystających z pomocy społecznej (wzorce 

pokoleniowe) 

• Stereotypowe postrzeganie instytucji 

pomocowych 

• Brak Poradni Rodzinnej 

• Brak rodzin wspierających 

• Ograniczona dostępność specjalistów w 

placówkach oświatowych np. terapeutów, 

psychologów, itp.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGROŻENIA 

• Biurokracja przy pozyskiwaniu środków 

pomocowych 

• Dostęp młodzieży i dzieci do alkoholu 

• Niewystarczająca możliwość sprostania 

potrzebom w zakresie uzyskiwania pomocy 

w dziedzinie uzależnień, 

• Oznaki bezsilności i bezradności w 

społeczeństwie lokalnym 

• Zanik więzi i tradycji rodzinnych („pęd 

życia”) 

• Wzrost kosztów utrzymania rodziny 

• Wzrost zjawisk patologicznych (przemoc, 

narkomania, alkoholizm, inne uzależnienia) 

• Zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo – 

wychowawczych przez rodziców 

• Rozszerzanie kręgów ubóstwa (m.in. wśród 

osób pracujących) 

• Uzależnienie rodzin od pomocy społecznej 

oraz zjawisko „dziedziczenia biedy” 

• Wzrost demoralizacji dzieci i młodzieży 
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V. ADRESACI PROGRAMU 

Odbiorcami działań ujętych w Programie są rodziny i dzieci zamieszkałe na terenie Gminy 

Nagłowice przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny, w których 

dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Wszystkie dzieci wymagają ochrony ich praw i 

wolności oraz pomocy dla zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. 

Szczególnej uwagi wymagają dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje 

rodziny, spowodowane w głównej mierze uzależnieniami, przyczyniają się do powstawania 

znacznych strat rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza 

zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do niepowodzeń 

szkolnych oraz izolacji społecznej. Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając 

trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale 

też wszystkich jej członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też 

największym zyskiem dla społeczności lokalnej. 

 

VI. CELE PROGRAMU 

1. Cel główny: 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. 

Cele szczegółowe : 

- Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących . 

- Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny. 

- Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. 

NAZWA ZADANIA CZAS 

REALIZACJI 

PODMIOT 

REALIZUJĄCY 

WSKAŹNIKI 

REALIZACJI 

I. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYMAGAJĄCYCH 

INTERWENCJI ORAZ ROZWIĄZYWANIE JUŻ ISTNIEJĄCYCH 

Monitoring sytuacji rodzin 

zagrożonych dysfunkcjami/rodzin 

dysfunkcyjnych oraz analiza 

zjawisk rodzących potrzebę 

ubiegania się o pomoc 

2017-2019 GOPS Nagłowice Powody udzielania 

pomocy 

 

Liczba 

przeprowadzonych 

wywiadów 

środowiskowych 

Współpraca z kuratorami 

sądowymi, policją, szkołami w celu 

wypracowania wspólnych działań 

2017-2019 GOPS Nagłowice 

 

Gmina  Nagłowice 

Liczba podjętych 

interwencji 
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profilaktycznych Liczba osób objętych 

wsparciem 

Praca socjalna polegająca na 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 

przez rodzinę zdolności do 

pełnienia prawidłowych funkcji  

w społeczeństwie 

2017-2019 GOPS Nagłowice Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

asystenta pracy 

socjalnej 

Motywowanie członków rodziny 

do podejmowania działań na rzecz 

niwelowania własnych dysfunkcji, 

np. podjęcie terapii leczenia 

uzależnień, terapii dla ofiar i 

sprawców przemocy domowej 

 

2017-2019 GOPS Nagłowice 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

Gminna Komisja 

ds. Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Liczba osób, które 

podjęły terapię; 

Liczba założonych 

Niebieskich Kart 

 

Liczba osób, które 

ukończyły terapię 

Dążenie do reintegracji rodzin 

poprzez pomoc rodzinie, z której 

dzieci zostały umieszczone  

w pieczy zastępczej w 

odbudowaniu odpowiedniego 

środowiska wychowawczego  

z poprawnymi relacjami i rolami, 

pozwalającymi na powrót dzieci do 

rodziny naturalnej 

2017-2019 GOPS Nagłowice 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

Gminna Komisja 

ds. Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

asystenta pracy 

socjalnej rodziny, 

których dzieci 

zostały umieszczone 

w pieczy zastępczej 

 

 
W zależności od zdiagnozowanych 

potrzeb – zapewnienie opieki 

rodzinom przeżywającym trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez asystenta 

rodziny 

 

2017-2019 GOPS Nagłowice 

 

 

Gmina  Nagłowice 

Liczba asystentów 

pracujących na rzecz 

mieszkańców gminy 

 

Liczba rodzin, 

którym przydzielono 

asystenta 

II. ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB BYTOWYCH RODZINY 

Zapewnienie pomocy materialnej i 

rzeczowej ubogim rodzinom 

 

 

 

2017-2019 GOPS Nagłowice 

 

 

Gmina  Nagłowice 

 

Liczba i formy 

udzielonej pomocy 

 

Liczba rodzin i dzieci 

w tych rodzinach 

objętych pomocą 

Objęcie dożywianiem wszystkich 

potrzebujących dzieci 

 

2017-2019 GOPS Nagłowice 

 

Gmina  Nagłowice 

Liczba dzieci 

korzystających z 

posiłków 

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

 

2017-2019 GOPS Nagłowice 

 

 

Liczba rodzin i dzieci 

w tych rodzinach 

objętych 

monitorowaniem 
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Zabezpieczenie środków na pobyt 

dziecka w rodzinie 

zastępczej/pieczy zastępczej 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 GOPS Nagłowice 

 

 

 

 

 

Gmina  Nagłowice 

 

Liczba dzieci 

umieszczonych w 

rodzinie 

zastępczej/pieczy 

zastępczej 

 

Wysokość środków 

przeznaczonych na 

pokrycie pobytu 

dzieci w placówkach 

III. POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI SPRAWOWANEJ PRZEZ BILOGICZNYCH 

RODZICÓW 

Szczegółowe i wieloaspektowe 

rozpoznanie sytuacji rodziny 

przeżywającej trudności. 

2017-2019 

 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Nagłowicach 

Liczba rodzin 

objętych pomocą. 

 

Kierowanie osób uzależnionych na 

leczenie. 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Nagłowicach 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Liczba rodzin 

współpracujących  

z asystentem rodziny. 

 

 

Liczba osób 

skierowanych na 

leczenie 

 

Włączenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Rozwiązywania Przemocy w 

Rodzinie w rozwiązanie problemu 

przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Nagłowicach 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie 

 

Policja 

Liczba założonych 

Niebieskich Kart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzielanie rodzinom pomocy 

finansowej i rzeczowej (w formie 

żywności, odzieży). 

2017-2019 

 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Nagłowicach 

Gmina  Nagłowice 

Liczba rodzin 

objętych pomocą. 
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Przydzielenie rodzinom asystenta 

rodziny 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Nagłowicach 

 

Sąd Rodzinny i 

Nieletnich 

Liczba rodzin 

współpracujących z 

asystentem rodziny 

 

 

 

 

Udział pracowników socjalnych i 

asystentów rodziny w szkoleniach 

dotyczących pracy z rodziną 

 

2017-2019 Pracownicy socjalni 

 

Asystenci rodziny 

Liczba szkoleń i 

konferencji. 

 

 

VII.  REALIZACJA PROGRAMU 

1)  Odbiorcy Programu 

• rodziny zamieszkałe na terenie gminy Nagłowice, które z różnych przyczyn przeżywają 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

• dzieci zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej; 

• rodziny, w których władza rodzicielska została odebrana lub ograniczona poprzez 

umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej; 

• rodziny zamieszkałe na teranie gminy Nagłowice, w tym zagrożone wykluczeniem 

społecznym. 

 

2)  Realizatorzy Programu 

• Gmina Nagłowice, 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, 

• Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie, 

• Poradnia Leczenia Uzależnień w Jędrzejowie, 

• Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nagłowicach, 

• Zespół Interdyscyplinarny w Nagłowicach, 

• Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, 

• szkoły/placówki oświatowe (poradnie, przedszkola, żłobki), 

• placówki wspierające dzieci i młodzież (m.in.: placówki wsparcia dziennego, świetlice, koła 

zainteresowań, grupy wspierające), 
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• podmioty/instytucje ochrony zdrowia, 

• Gminny Ośrodek Kultury w Nagłowicach. 

 

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 Źródłem finansowania zadań Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nagłowice na lata 

2017-2019 są środki finansowe poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań 

określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz środki 

pozyskane na zadania związane z realizacją programu w formie: dotacji celowych z budżetu państwa, 

dotacji na realizację rządowych programów: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dla 

rodzin wielodzietnych i innych. 

IX. MONITORING I EWALUACJA 

  Program Wspierania Rodziny w Gminie Nagłowice jest dokumentem otwartym i 

długofalowym. Będzie podlegał ewaluacji w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych i 

ustalanych przez podmioty zajmujące się sprawami rodziny. Monitoring będzie polegał na 

pozyskiwaniu informacji  i danych od podmiotów realizujących poszczególne zadania, co umożliwi 

wgląd w zakres podejmowanych działań, ich analizę oraz ocenę skuteczności. Analiza i ocena 

zebranych informacji pozwoli na planowanie dalszych działań oraz doskonalenie działań dotychczas 

ustalonych. Zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w terminie do dnia 31 

marca każdego roku Wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z ich realizacją. Koordynacją w zakresie 

realizacji Programu zajmuje się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

X. PODSUMOWANIE 

  Program Wspierania Rodziny w Gminie Nagłowice jest zgodny z kierunkiem i działaniami 

określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Program zakłada tworzenie 

optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin na terenie gminy Nagłowice oraz 

poprawy stylu i jakości ich życia. Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, 

a rodzinie będą stwarzane możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co 

zwiększy jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku i poczucie odpowiedzialności przy 

wykorzystywaniu też własnej aktywności i potencjału jaki posiada. Ważnym elementem powodzenia 

w zakresie realizacji Programu jest ścisła współpraca podmiotów zajmujących się sprawami rodziny i 

podejmowanie interdyscyplinarnych działań. 
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