
 

 

UCHWAŁA NR XL/343/2014 

RADY GMINY KORZENNA 

z dnia 6 lutego 2014 r. 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014- 2016 

w Gminie Korzenna” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz.U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) Rada Gminy w Korzennej uchwala 

co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 w Gminie Korzenna”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z przyjęcia programu o jakim mowa w ust. 1 będą środki 

własne budżetu gminy w latach 2014-2016. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzenna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  Przewodniczący Rady 

Wiesław Kracoń 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 lutego 2014 r.

Poz. 1199



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/343/2014 

Rady Gminy Korzenna 

z dnia 6 lutego 2014 r. 

 

GMINNY P ROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KORZENNA 

I. WPROWADZENIE 

Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza szereg działań mających na celu wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w procesie 

przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania w szczególności poprzez pracę 

z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu 

zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy 

dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji 

opiekuńczej. 

Rodzina, to naturalne środowisko wychowawcze dziecka, które wpływa na jego osobowość, 

przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowując jego aktywność i postępowanie na całe 

życie. Prawidłowo funkcjonująca rodzina, konsekwentnie i z powodzeniem spełniająca swoje zadania, 

stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej wartości 

i bezpieczeństwa. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych 

rozwiązań. 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. 

Rozwój emocjonalny i intelektualny młodego pokolenia zależy od prawidłowo spełnianej funkcji przez 

środowisko rodzinne. Niskie dochody rodziny, powodujące sytuacje, w których nie będzie ona w stanie 

własnym staraniem zaspakajać podstawowych potrzeb życiowych, to tylko jeden z czynników 

prowadzących do wykluczenia społecznego. Dodatkowymi problemami są często alkoholizm, 

narkomania, przemoc, przestępczość, demoralizacja i niedostosowanie społeczne. 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, w każdej sferze życia. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014– 2016 jest 

utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez 

pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

Zadania przyjęte do realizacji w ramach niniejszego Programu są spójne z kierunkami działań 

przyjętymi w szczególności w następujących aktach prawnych: 

-   ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

-   ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 

II. ADRESACI 

Adresatami Programu są dzieci i rodziny z terenu gminy Korzenna, a w szczególności rodziny 

przeżywające trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz 

rodziny, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. 
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III. DIAGNOZA SPOŁECZNA 

Punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest analiza danych 

o osobach i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. 

Dla potrzeb programu opracowano Kartę Diagnostyczną zawierającą informacje dotyczące liczby 

mieszkańców, liczby dzieci i młodzieży, ilości dzieci z terenu Gminy Korzenna umieszczonych w pieczy 

zastępczej, liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz Funduszu 

Alimentacyjnego. 

 

KARTA DIAGNOSTYCZNA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

 

Tabela 1 Dane ogólne 

WYSZCZEGÓLNIENIE  ROK 

2013 

 Liczba mieszkańców Gminy Korzenna  14 275 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej  768 

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  2 058 

 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych  1 129 

 Liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych  2 329 

 Liczba osób uprawnionych do pobierania funduszu alimentacyjnego  52 

 Liczba dzieci zamieszkałych w Gminie Korzenna w wieku 0-13 lat  2 725 

 Liczba dzieci zamieszkałych w Gminie Korzenna w wieku 14-18 lat  1 099 

 Liczba dzieci/młodzieży z terenu Gminy Korzenna umieszczonych w pieczy zastępczej  2 

 Liczba dzieci /młodzieży z terenu Gminy Korzenna umieszczonych w pieczy zastępczej 

w 2013 roku. 

 2 

 

Z analizy danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej za 2013 rok wynika, że 14,42% 

mieszkańców gminy korzysta z różnych form wsparcia pomocy społecznej realizowanych przez ośrodek. 

 

Tabela 2 Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej 

 Rodziny  Liczba rodzin 

 z dziećmi do 6 r.ż  139 

 z dziećmi do 18 r.ż  351 

 wielodzietne  247 

 niepełne  57 

 Z dzieckiem niepełnosprawnym  34 

 

W Gminie Korzenna w roku 2013 w wieku od 0-18 lat mieszkało 3 824 osób co stanowi 26,79 % ogółu 

mieszkańców. W tym w wieku od 0-13 lat było 2 725 dzieci , co stanowi 19,09 ogółu mieszkańców oraz 

w wieku od 14-18 roku życia było 1 099 dzieci, co stanowi 7,70 % ogółu mieszkańców. 
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Tabela 3 Powody do korzystania przez rodziny ze świadczeń pomocy społecznej 

  Powody do korzystania przez rodziny ze świadczeń pomocy społecznej 

ubóstwo bezrobocie bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

niepełnosprawność, długotrwała 

choroba 

inne 

 Liczba 

rodzin * 
 452  198  306  209  233 108 

* w jednej rodzinie może wystąpić kilka powodów do przyznania pomocy . Taka rodzina jest liczona do 

wszystkich powodów. 

 

Najczęstszym powodem korzystania przez rodziny ze świadczeń z pomocy społecznej są niskie dochody, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, choroba 

w rodzinie oraz bezrobocie. Z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą gminy Korzenna osoby 

w wieku produkcyjnym nie mają możliwości zdobycia zatrudnienia blisko miejsca zamieszkania. Często 

decydują się na wyjazd za granicę kraju. 

 

Tabela 4. Rodziny wymagające wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej z powodu przemocy 

i uzależnień 

ROK  LICZBA RODZIN 

 POWODY WSPARCIA 

 ubóstwo  niezaradność opiekuńczo-wychowawcza  alkoholizm  przemoc  Ilość niebieskich kart 

 2012  6  0  7  13  13 

 2013  9  3  5  17  17 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej prowadzi pracę z rodzinami z problemem uzależnień. Kieruje 

osoby na terapię w ramach grup wsparcia oraz poprzez kierowanie w/w. osób do GKRPA. W ramach 

działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korzennej prowadzone były 

działania interwencyjno – wspierające dla 20 rodzin i 5 osób samotnych. 

Ponadto rodziny dotknięte przemocą kierowano do zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. 

Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej obejmują profesjonalną pomocą rodziny z problemem 

opiekuńczo-wychowawczym, doświadczających przemocy w rodzinie przy współpracy z instytucjami 

pomocowymi z terenu gminy, powiatu, wspierają, otaczają opieką. 

Podejmują działania interwencyjne w rodzinach, w których zachodzi podejrzenie, że istnieje przemoc. 

Współpraca między rodziną a pracownikiem socjalnym ośrodka, oparta jest na przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego, określeniu przyczyn trudnej sytuacji w rodzinie oraz ustalaniu planu pomocy celem 

wyeliminowania problemów w rodzinie. 

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Pracownicy socjalni Ośrodka realizują zadania związane z w/w ustawą w tym diagnozują 

problem rodziny, podejmują działania naprawcze, które umożliwiają rodzinom powrót do prawidłowego 

funkcjonowania, udzielają bezpośredniego wsparcia rodzinom z problemem opiekuńczo-wychowawczym 

oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Udzielenie wsparcia rodzinie poprzedza wywiad 

środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Wywiad 

środowiskowy niezbędny jest do zdiagnozowania występujących trudności w rodzinie. Praca socjalna 

z rodziną jest prowadzona w sposób ciągły, chyba, że dominujący problem rodziny zostaje rozwiązany, 

wówczas pomoc ustaje. 

W celu poprawy sytuacji rodzinom niewydolnym życiowo, uwikłanym w różne problemy od lipca 

2013 roku świadczona jest pomoc przez Asystenta Rodziny. 

Z pomocy Asystenta skorzystało 12 rodzin w których wychowuje się 38 dzieci. 

Na terenie Gminy Korzenna działa Rodzinny Dom Dziecka. 
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IV. CELE PROGRAMU 

 

CEL GŁÓWNY 

Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. 

 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez: 

a) Wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności, 

b) Pracę socjalną polegającą na rozpoznaniu nieprawidłowości w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 

zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym, 

c) Konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na dysfunkcjonalność 

rodziny. 

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez: 

a) Objęcie dożywianiem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

b) Monitorowanie zagrożeń dot. sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez kontakt i współpracę z placówkami służby 

zdrowia na terenie gminy Korzenna. 

c) Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy o pomocy społecznej, 

między innymi poprzez przyznawanie zasiłków. 

3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, zapewnienie jej specjalistycznego 

poradnictwa i wsparcia poprzez: 

a) Umożliwienie rodzinom przeżywającym trudności korzystania ze wsparcia w postaci asystenta rodziny, 

który pomaga w opiece i wychowywaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu 

i wypełnieniu podstawowych ról społecznych w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez 

rodzinę, 

b) Pomoc rodzinom przeżywającym trudności w dostępie do konsultacji i specjalistycznego poradnictwa 

psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, 

c) Pomoc w dostępie rodzinom do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, 

4. Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już 

istniejących poprzez: 

a) Systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, nauczycieli, 

pedagogów szkolnych oraz pracowników służby zdrowia. 

b) Motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź niwelowania 

własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień , 

c) Współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym, 

podjęcie terapii dla ofiar oraz sprawców przemocy domowej- współpraca z Policją i Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy/, 

d) Angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach rozwijających umiejętność planowania swojej 

przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywowanie do podjęcia pracy, 

e) Angażowanie i motywowanie rodzin do korzystania ze specjalistycznego wsparcia dla rodziców w celu 

podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za 

własną sytuację życiową , dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków 

rodzicielskich, 
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f) Współpracę z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, w szczególności ze szkołami, 

policją, placówkami służby zdrowia, sądami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w celu poprawy 

sytuacji rodzinnej pod względem zdrowotnym, materialnym i społecznym. 

5. Dążenie do reintegracji rodzin poprzez: 

a) 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, przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez asystenta rodzin. 

6. Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez: 

a) Udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu poprawę jakości 

życia rodzin, 

 

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki na realizację Programu będą pochodzić z budżetu gminy Korzenna budżet państwa oraz środki 

pozabudżetowe pozyskiwane z innych źródeł . 

VII. REALIZATORZY PROGRAMU 

Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej we współpracy 

z instytucjami opisanymi w poniższej tabeli. 

Lp. Instytucja: Zadania/zakres współpracy: 

 

 1. 
 Urząd Gminy Korzenna  Wspieranie lokalnych programów oraz inicjatyw na rzecz 

rodziny w zakresie kreowania i upowszechniania pozytywnych 

wzorców funkcjonowania rodziny. 

 

 2. 
 Szkoły na trenie Gminy 

Korzenna 

 Wdrażanie działań wynikających ze szkolnego programu 

wychowawczego oraz programów profilaktycznych. 

 Pedagogizacja rodziców oraz ścisła współpraca szkoły 

z rodzicami. 

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez 

turystykę i sport. 

 2.  Placówki Służby Zdrowia na 

terenie Gminy Korzenna 

 Udzielanie pomocy i wsparcia dla rodzin w sytuacjach 

kryzysowych wymagających interwencji medycznych. 

 Wdrażanie działań wynikających z programów profilaktycznych 

w zakresie edukacji zdrowotnej. 

 

 3. 
 Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Sączu 

 

 Udzielenie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów 

dotyczących rodzin zastępczych oraz rodzin zagrożonych 

kryzysem. 

 Kierowanie dzieci pozbawionych opieki do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i pogotowia rodzinnego. 

 Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, zakładów poprawczych. 

 Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty. 
 

 

 4. 
 Sąd Rejonowy - Wydział III 

Rodzinny i Nieletnich 

w Nowym Sączu 

 

 Orzekanie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. 

  Kuratorzy sądowi  Wykonywanie zadań o charakterze wychowawczo-
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 5. resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym 

i kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu. 

 Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty. 
 

 

 6. 
 Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie 

Korzenna 

 

 Współfinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii dla 

dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu 

oraz przemocy w rodzinie. 

 Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty. 
 

 

 7. 
 Zespół Interdyscyplinarny ds. 

przemocy w Korzennej 

 Koordynowanie działań wszystkich instytucji oraz specjalistów 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy. 

 Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty. 

 8.  Komisariat Policji w Korzennej 
 

 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i rodzinom na terenie 

gminy Korzenna. 

 Przeciwdziałanie przestępczości i uzależnień wśród dzieci 

i młodzieży. 

 Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty 

 

 9. 
 Parafie Rzymsko – Katolickie 

na terenie gminy Korzenna 

 

 Upowszechnianie pozytywnych wzorców funkcjonowania 

rodziny. 
 

 

 

VIII. MONITOROWANIE PROGRAMU 

Monitorowanie programu polegać będzie na gromadzeniu informacji dotyczących poszczególnych zadań 

w Programie tj.: 

- Ilość porad dla rodzin wymagających wsparcia udzielonych przez specjalistów, 

- Ilość interwencji kryzysowych, 

- Ilość spotkań pedagogów szkolnych z rodzicami uczniów sprawujących problemy wychowawcze, 

- Liczba rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej, 

- Liczba rodzin niewydolnych wychowawczo z określeniem powodu zjawiska, 

- Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, 

- Liczba rodzin objętych pomocą socjalną i materialną, 

- Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 

- Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

- Kwota wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny, 

- Kwota wydatkowana na pomoc pieniężną na częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, 

- Kwota wydatkowana na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Analizę danych statystycznych Ośrodek będzie prowadził w odstępach rocznych tj. w I kwartale 

każdego roku obowiązywania Programu. 
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IX. KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU 

1. Wójt Gminy Korzenna sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu, który realizuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Korzennej i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów 

wyznaczonych w Programie. 

2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej składa sprawozdanie Wójtowi Gminy do dnia 

28 lutego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

3. Wójt Gminy składa sprawozdanie z realizacji Programu Radzie Gminy w terminie do dnia 

30 kwietnia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

 

X. PODSUMOWANIE 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada stworzenie warunków dla poprawy jakości życia rodzin 

i dzieci. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn 

i skutków dysfunkcji oraz promocji rodzinnego stylu życia. Wskazane propozycje zawierają przede 

wszystkim działania profilaktyczne i wspierające. Realizacja Programu zakłada wykorzystanie środków 

budżetu Gminy Korzenna, budżetu państwa oraz pozyskiwanych środków EFS. W celu osiągnięcia 

zamierzonych celów w realizację programu będą włączone również instytucje, placówki i organizacje 

pozarządowe, które swoimi działaniami wspierają dziecko i rodzinę. Spodziewanym efektem realizacji 

programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, 

ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie 

skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. 

  

  Przewodniczący Rady 

Wiesław Kracoń 
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