
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2019-2021 

I. WSTĘP 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2019-2021 zwany dalej 

„Programem” został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn zm.). 

W myśl w/w ustawy na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek 

wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Obowiązek ten jednostki samorządu 

terytorialnego realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami  

i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,  

a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

Zgodnie z art. 176 cytowanej ustawy działania realizowane przez samorząd gminy to: 

1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. 

3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. 

4. Finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych 

przez rodziny wspierające. 

5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej  

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3. 

7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie 

gminy. 

 

I. DIAGNOZA 

Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie korzysta obecnie 95 rodzin,  

z czego 31 stanowią rodziny z dziećmi. W rodzinach tych wychowuje się 77 dzieci. 

 



Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą GOPS 

Liczba dzieci w rodzinie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

1 9 25 

2 8 29 

3 8 40 

4 2 11 

5 4 28 

Razem: 31 133 

 

Główną przesłanką przyznawania świadczeń z pomocy społecznej jest ubóstwo  

i niepełnosprawność. 

Dzieci objęte wychowaniem i edukacją z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej, mają możliwość korzystania z jednego 

ciepłego posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.  

W 2018 r. z nieodpłatnych posiłków skorzystało 80 dzieci. Edukacja szkolna w Gminie Kodrąb 

realizowana jest w dwóch szkołach podstawowych. 

W sytuacji, kiedy 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. 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

Rodzaj pieczy zastępczej 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Rodziny zastępcze 0 1 0 

Domy dziecka/placówki 3 0 0 

 

II. ZASOBY 

Instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny  

oraz inne pełniące funkcje wspierające: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie 

3. Urząd Gminy w Kodrębie 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach. 

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie. 

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dmeninie 

8. Komisariat Policji w Kobielach Wielkich. 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. 

10. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku. 

11. Organizacje pozarządowe. 

 

 

III. CELE PROGRAMU 

1. Cel Główny: wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. 



2. Cele szczegółowe: 

1) Wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych bezradnością. 

2) Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych  

oraz wzmocnienie zasobów tkwiących w rodzinach. 

3) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

 

IV. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 

1. Wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych bezradnością. 

ZADANIA REALIZATORZY PLANOWANY 

TERMIN REALIZACJI 

Świadczenie pomocy społecznej 

rodzinom żyjącym w trudnych 

warunkach materialnych 

GOPS 2019-2021 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży  

z ubogich rodzin posiłków  

w placówkach oświatowych 

GOPS, Urząd 

Gminy, Szkoły 

2019-2021 

Pomoc w zaopatrzeniu dzieci  

i młodzieży w artykuły szkolne  

i podręczniki 

GOPS, Urząd 

Gminy, Szkoły 

2019-2021 

Udzielanie dzieciom i młodzieży 

stypendiów i zasiłków szkolnych 

Urząd Gminy 2019-2021 

Współorganizowanie wypoczynku 

dzieciom i młodzieży z ubogich 

rodzin 

GOPS 2019-2021 

Organizowanie wypoczynku letniego 

w formie kolonii z programem 

profilaktycznym dla dzieci z rodzin 

dotkniętych problemem 

alkoholowym 

GKRPA 2019-2021 

Współpraca z instytucjami  

i organizacjami spoza terenu gminy 

zajmującymi się pomocą rodzinie 

GOPS, GKRPA, 

Policja, Szkoły, 

PCPR, PUP, 

organizacje 

pozarządowe 

2019-2021 

 

 

2. Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz 

wzmocnienie zasobów tkwiących w rodzinach. 

ZADANIA REALIZATORZY PLANOWANY 

TERMIN REALIZACJI 

Systematyczna praca socjalna  

z rodzinami z problemem opiekuńczo 

– wychowawczym polegająca m. in. 

GOPS 2019-2021 



na diagnozie deficytów w zakresie 

pełnienia ról rodzicielskich, 

wydolności opiekuńczo – 

wychowawczej, zaniedbań względem 

dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka  

w rodzinie, środowisku szkolnym  

i rówieśniczym 

Prowadzenie poradnictwa rodzinnego 

oraz prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

uzależnień od alkoholu i od innych 

środków psychoaktywnych 

GOPS, GKRPA, 

Szkoły 

2019-2021 

Promocja i realizacja programów 

profilaktycznych, terapeutycznych, 

psychoedukacyjnych, skierowanych 

do rodziców i dzieci 

GOPS, GKRPA, 

Szkoły 

2019-2021 

Zapewnienie rodzinom z problemem 

bezradności w sprawach opiekuńczo 

– wychowawczych pomocy asystenta 

rodziny 

GOPS 2019-2021 

Działania korekcyjno – edukacyjne 

mające na celu ograniczenie 

przemocy w rodzinie skierowane  

do potencjalnych sprawców 

przemocy w rodzinie 

GOPS, PCPR 2019-2021 

Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży poprzez rozwój 

placówek wsparcia dziennego oraz 

sport, rekreację i kulturę 

GOPS, Urząd 

Gminy, Szkoły 

2019-2021 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, przestępczości  

i uzależnieniom wśród dzieci  

i młodzieży 

GOPS, GKRPA, 

Szkoły 

2019-2021 

Współpraca z podmiotami 

pracującymi na rzecz rodziny spoza 

terenu gminy 

GOPS, Policja, 

Szkoły, PCPR, PUP, 

organizacje 

pozarządowe, 

kuratorzy 

2019-2021 

 

 

 



3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

ZADANIA REALIZATORZY PLANOWANY 

TERMIN REALIZACJI 

Współpraca ze szkołami w zakresie 

rozwiązywania problemów 

wychowawczych  

GOPS 2019-2021 

Rozwój i wzbogacenie istniejących 

programów profilaktycznych  

i edukacyjnych 

GOPS, Szkoły, 

Policja, Urząd gminy 

2019-2021 

Organizowanie zajęć pozaszkolnych  

i pozalekcyjnych 

GOPS, Szkoły 2019-2021 

Uświadomienie rodzicom  

i opiekunom potrzeb edukacyjnych 

dzieci i młodzieży 

GOPS, GKRPA, 

Szkoły 

2019-2021 

 

 

V. EWALUACJA I MONITORING PROGRAMU 

Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie. 

Ewaluacja programu oparta jest na gromadzeniu, analizie i interpretacji pozyskanych 

danych. Monitorowanie Programu jest podstawowym narzędziem na bieżąco 

weryfikującym i korygującym realizację Programu. Dodatkowo monitoring służy 

systematycznemu badaniu efektywności podejmowanych działań w ramach Programu. 

Stały monitoring prowadzony jest w oparciu o dane z realizacji celów szczegółowych 

oraz podejmowanych działań.  

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, jak również poprawa funkcjonowania rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, 

zwiększenie dostępu do usług społecznych, zapewnienie kompleksowej pomocy dziecku  

i rodzinie. 

 

 

Wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów: 

Liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia: 

2016 2017 2018 

226 201 179 

 

Liczba osób korzystających z Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”: 

2016 2017 2018 

181 147 157 

 



Liczba udzielonych stypendiów szkolnych: 

2016 2017 2018 

127 114 83 

 

Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny: 

2016 2017 2018 

5 6 7 

 

Liczba dzieci, których finansowany jest pobyt w rodzinie zastępczej lub innej placówce: 

 2016 2017 2018 

Liczba dzieci 9 8 8 

Wydatki 24 855,08 zł 44 635,89 zł 71 399,38 zł 

 

Liczba dzieci biorących udział w koloniach z programem profilaktycznym: 

2016 2017 2018 

0 25 38 

 

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 Środki finansowe na realizację niniejszego programu mogą pochodzić z: 

 budżetu gminy 

 budżetu państwa 

 

 

VIII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

W terminie do 31 marca każdego roku Wójt Gminy Kodrąb składa Radzie Gminy roczne 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 

 


