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WSTĘP  
 

 Rodzina to najważniejsza i podstawowa komórka społeczna, jest pierwszym naturalnym 

środowiskiem człowieka. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny ma wpływ na to, jak kształtują się 

nasze prawidłowe wartości. Styl, atmosfera życia w rodzinie decydują o tym jak dziecko, a później 

młody człowiek wykorzystuje zasób zdobytych doświadczeń. Każde dziecko do prawidłowego 

rozwoju potrzebuje rodziny, która otacza je miłością, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaspakaja 

jego potrzeby. Z punktu widzenia potrzeb dziecka, rodzina jest podstawowym środowiskiem 

zapewniającym bezpieczeństwo emocjonalne, jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, w 

którym główny element stanowią interakcje zachodzące między jej członkami. Rodzina w sposób 

świadomy i nieświadomy oddziałuje na świadomość dziecka, przekazuje mu swój system wartości, 

tradycje, poglądy, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Rodzina jest 

najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Pomyślny rozwój dziecka jest 

możliwy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. 

  W przypadku jakiejkolwiek dysfunkcjonalności rodziny dziecko ma prawo do specjalnej 

ochrony i pomocy państwa. 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 oraz 

mieć charakter profilaktyczny i ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie 

odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych 

z ich wychowaniem. 

 Rodzinna powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swymi problemami, co 

pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje 

aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na nabywanie nowych umiejętności. Pomoc 

instytucjonalna powinna być realizowana poprzez wzmacnianie i wyzwalanie zasobów tkwiących  w 

rodzinach, wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych oraz poprawę 

bezpieczeństwa socjalnego rodzin i jakości życia. Wspieranie rodziny celem wyjścia z trudnej 

sytuacji i wzmacniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny będzie realizowane w oparciu 

o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej.  

Opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 jest istotne, 

ponieważ skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu 

dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę 

wszystkich osób, instytucji organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. 

 

 

 



1. Podstawa prawna 

 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. Zm.); 

 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507); 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1390, z późn.zm.); 

 Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r.  

(Dz. U. z 2019r. poz. 473 z późn. zm.), 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia                              

26 października 1982r. ( Dz. U z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.), 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2019 poz. 852), 

 Ustawa roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482). 

 

 

2. Adresaci  

 

 Adresatami Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lipinki będą rodziny 

doznające trudności w prawidłowym funkcjonowaniu i spełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

 

3. Przewidywane efekty realizacji Programu 

 

 Spodziewanym efektem realizacji Gminnego Programu Wsparcia Rodziny jest poprawa 

sprawności funkcjonowania instytucji rodziny, jak również wzrost kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych rodziców. Przewidywanym efektem jest także umożliwienie dzieciom wychowania 

się w rodzinie naturalnej i przywrócenie jej prawidłowych funkcji niezbędnych w funkcjonowaniu 

społecznym. 

 

 

 

 



4. Diagnoza społeczna 

1.Liczba ludności na terenie Gminy Lipinki w latach 2017-2019 z podziałem na płeć. 

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019* 

Ogółem 6884 6891 6867 

w tym:  

kobiety  3495 3488 3461 

mężczyźni 3389 3403 3406 

*stan na dzień 15.11.2019 r. 
Źródło: Urząd Gminy Lipinki. 

 

 

2.Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Lipinki w latach 2017-2019. 

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019* 

gimnazja 184 116 61 

szkoły podstawowe 441 526 526 

przedszkola 221 218 205 

*stan na dzień 15.11.2019 r. 
Źródło: Urząd Gminy Lipinki. 
 

 

3.Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną w latach 2017-2019. 

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019* 

Rodziny ogółem 344 338 322 

Rodziny z dziećmi 169 144 95 

w tym:  

wielodzietne 44 39 24 

niepełne 20 28 32 

*stan na dzień 30.06.2019 r. 
Źródło: Sprawozdania MPiPS 2017-2019. 
 



4. Rodziny objęte pomocą społeczną z podziałem na liczbę dzieci w rodzinach w latach 2017-2019. 

 Liczba rodzin z dziećmi 

z 1 
dzieckiem 

z 2 dzieci z 3 dzieci z 4 dzieci z 5 dzieci z 6 dzieci  z 7 i 
więcej 
dzieci 

Rok 
2017 

37 30 23 7 5 1 - 

Rok 
2018 

35 39 18 6 2 - 1 

Rok 
2019* 

40 31 18 4 1 1 - 

*stan na dzień 30.06.2019 r. 
Źródło: Sprawozdania MPiPS 2017-2019. 
 
 
 
 
 
5. Liczba uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Lipinki  
w latach 2017-2019. 
 
 Liczba dzieci dożywianych 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019* 

Szkoły 156 132 110 

Przedszkola 62 42 38 

Ogółem 218 174 148 

*stan na dzień 15.11.2019 r. 
Źródło: Sprawozdania MPiPS 2017-2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
6. Główne powody przyznawania pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Lipinkach w latach 2017-2019 

 
 

L.p. Powód przyznania pomocy Liczba rodzin 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019* 

1.  Ubóstwo 196 177 141 

2. Bezdomność - - - 

3. Potrzeba ochrony 
macierzyństwa- 
wielodzietność 

62 42 39 

4. Bezrobocie 101 75 61 

5. Niepełnosprawność 159 174 164 

6. Długotrwała lub ciężka 
choroba 

201 214 201 

7. Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa 
domowego 

16 19 14 

8. Przemoc w rodzinie 15 15 4 

9. Alkoholizm 7 9 5 

10. Narkomania - - - 

11. Trudność w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

- - 1 

12. Zdarzenie losowe 1 - 1 

*stan na dzień 30.06.2019 r. 
Źródło: Sprawozdania MPiPS 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Cele i zadania programu 

 

Cel główny:  

Tworzenie warunków do wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny oraz wspierania 

rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Cele szczegółowe:  

1. Diagnoza przyczyn niewydolności rodziców wobec dzieci poprzez pracę socjalną.  

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno – bytowych rodzinom o niskim statusie 

materialnym. 

3. Pomoc w niwelowaniu barier uniemożliwiających prawidłowe i pozytywne relacje  

w rodzinie oraz wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. 

 

 

6. Realizacja programu.  

1. Cel szczegółowy: Diagnoza przyczyn niewydolności rodziców wobec dzieci poprzez pracę 
socjalną.  

 
Działania Okres 

realizacji 

Realizator Wskaźniki 

Pomoc socjalna polegająca na 
diagnozie trudności w wypełnianiu 
ról rodzicielskich oraz zaniedbań  
w sprawowaniu opieki nad dziećmi. 

2020 - 2022 GOPS Liczba rodzin 
objętych pomocą. 

Współpraca z instytucjami w celu 
bieżącej analizy sytuacji rodziny oraz 
możliwości pomocy w rodzinie w 
celu przezwyciężania trudności.  

2020 - 2022 GOPS,  świetlica Liczba dzieci 
uczęszczających na 
Świetlicę Wsparcia 

Dziennego. 
Realizowanie programów z zakresu 
dysfunkcji rodzin i jej wpływu na 
wychowanie dzieci. 

2020 – 2022 GOPS,  
placówki 

oświatowe,  
Gmina Lipinki 

Liczba 
zrealizowanych 

programów. 

Organizowanie szkoleń, prelekcji, 
porad, warsztatów dla rodziców.  

2020 - 2022 Placówki 
oświatowe 

Liczba 
zorganizowanych 

spotkań. 
Prowadzenie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych. 

2020 - 2022 GOPS Liczba rodzin objęta 
usługami. 

Pomoc rodzinom doświadczającym 
przemocy. 

2020 - 2022 Zespół 
interdyscyplinarny, 

psycholog 

Liczba rodzin 
objętych pomocą. 

 

 



2. Cel szczegółowy: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin pozostających w 
trudnej sytuacji finansowej. 

 
Działania Okres 

realizacji 

Realizator Wskaźniki 

Udzielenie pomocy materialnej  
w formie zasiłków celowych  
i okresowych rodzinom 
przeżywającym trudności finansowe. 

2020 - 2022 GOPS Liczba przyznanych 
zasiłków celowych  

i okresowych. 

Pomoc w formie dożywiania dla 
dzieci i młodzieży w szkołach  
w ramach programu wieloletniego 
„Posiłek w szkole i w domu”. 

2020 - 2022 GOPS Liczba dzieci 
objętych programem. 

Organizowanie i finansowanie 
wypoczynku letniego dla dzieci  
z rodzin przeżywających trudności 
finansowe. 

2020 - 2022 GOPS Liczba 
zorganizowanych 
form wypoczynku  

i liczba uczestników. 
Monitorowanie sytuacji zdrowotnej 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

2020 - 2022 GOPS Liczba dzieci  
z orzeczeniem  

o stopniu 
niepełnosprawności. 

Udzielenie pomocy materialnej  
w formie stypendiów socjalnych. 

2020 - 2022 GOPS Liczba uczniów 
otrzymujących 

stypendium socjalne. 
Pomoc w formie wydania Karty 
Dużej Rodziny. 

2020 - 2022 GOPS Liczba wydanych 
kart Dużej Rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Cel szczegółowy: Pomoc w niwelowaniu barier uniemożliwiających prawidłowe  
i pozytywne relacje w rodzinie oraz wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. 

 

Działania Okres 

realizacji 

Realizator Wskaźniki 

Zapewnienie członkom rodziny 
możliwości korzystania  
z poradnictwa specjalistycznego 
(psychologicznego, prawnego, 
pedagogicznego). 

2020 - 2022 GOPS,  
placówki 

oświatowe 

Liczba osób 
korzystających  
z porad. Liczba 

zorganizowanych 
spotkań. 

Organizowanie grup wsparcia, 
mających na celu wymianę 
doświadczeń, zapobieganie 
izolacji oraz wzmocnienie systemu 
wsparcia. 

2020 - 2022 GOPS Liczba osób 
biorących udział  

w projektach. 

Motywowanie członków rodziny 
do podejmowania działań 
zmierzających do ograniczenia 
własnych dysfunkcji, np. leczenie 
uzależnień.  

2020 - 2022 GOPS, Gmina 
Lipinki 

Liczba  osób 
uzależnionych. 

Współpraca z instytucjami 
świadczącymi pomoc w sytuacjach 
kryzysowych. 

2020 - 2022 GOPS, Zespół 
Interdyscyplinarny, 

Gmina Lipinki  

Liczba zgłoszeń. 

 

 
 
Finansowanie Programu 
 
 Wsparcie i pomoc w ramach tego działania powinno być kierowane do osób i rodzin, które z 

różnych przyczyn nie mogą funkcjonować prawidłowo w oparciu o posiadane środki  

i zasoby. Wsparcie powinno być wielopłaszczyznowe i obejmować zarówno poprawę ich warunków 

bytowych jak i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, barier  

w dostępie do leczenia, wypoczynku i inne. Priorytetem pomocy jest zapewnieniem dzieciom i 

młodzieży ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych ciepłych posiłków, wyposażenia  

w podręczniki i artykuły szkolne, wypoczynku i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 odbywać się będzie 

w ramach środków budżetu Gminy Lipinki, środków ujętych w budżecie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipinkach oraz środków pozabudżetowych pozyskanych  

z innych źródeł.  

 

 

 

 



Monitoring 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach będzie odpowiedzialny za monitorowanie 

realizacji Programu. Sprawozdanie i ocena realizacji poszczególnych działań w roku kalendarzowym 

będą opracowywane w oparciu o dane przekazane przez przedstawicieli instytucji oraz podmiotów 

realizacyjnych Program. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby 

związane z realizacją tych zadań będą corocznie przedkładane do 31 marca każdego roku Radzie 

Gminy Lipinki. 

 
 
7. PODSUMOWANIE 
 
 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Dla Gminy Lipinki zakłada stworzenie 

optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, a szczególnie dzieci. 

 Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej 

kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. 

Niezbędne do tego jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i 

skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Powyższe działania zwiększają szansę 

rodziny na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i 

wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności. 

  Aby osiągnąć zamierzone cele to w realizację Programu powinny włączyć się aktywnie 

instytucje, placówki i organizacje, które w zakresie swoich działań mają wspierać dzieci i rodziny. 

Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie dysfunkcji społecznej, 

zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla 

rodziny i dziecka. 

 
 
 
8. ZESPÓŁ TWORZĄCY PROGRAM 

 

1. Katarzyna Ślusarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach 

2. Małgorzata Czechowicz – Asystent rodziny 

3. Regina Mosoń – Radna Rady Gminy Lipinki 

4. Krzysztof Deda – Radny Rady Gminy Lipinki 

5. Piotr Migacz – Radny Rady Gminy Lipinki 

6. Janusz Dudka – Dyrektor Gminnego Centrum Obsługi Oświaty 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


