
                                                                                                  Załącznik do Uchwały 
                                                                                                           Nr XLV/370/2018 

                                                                                                           Rady Gminy Ostróda 

                                                                                                           z dnia 30 sierpnia 2018r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               GMINNY  PROGRAM 

      WSPIERANIA RODZINY 

            na lata 2018 - 2020     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Wstęp 
Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa , jego najmniejszą, a zarazem podstawową 

komórkę. To  najważniejsza grupa społeczna. 

Rodzina to pierwsze i podstawowe środowisko wychowawcze dziecka, w którym  nabywa 

wiedzę o otaczającym  świecie, panujących między ludźmi stosunkach. Dziecko w rodzinie 

uczy się wyrażać swoje uczucia ( lęk, obawa, zadowolenie, gniew) oraz wartościować co 

jest dobre, a co złe.   

Rodzina kształtuje osobowość młodego pokolenia, postawę społeczną i wyznacza koleje 

jego losu. Dlatego tak ważne jest zachowanie prawidłowych ról społecznych. 

Rozpad rodziny, niewydolność wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczeństwa, 

narastanie konfliktów powodują wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z 

zewnątrz angażując siły i środki społeczne. Długoletnie przebywanie rodziny w sytuacji 

kryzysowej może spowodować całkowite zerwanie więzi rodzinnych i umieszczenie dzieci 

w pieczy zastępczej. Mając na względzie fakt, że rodzina biologiczna jest najbardziej 

sprzyjającą w prawidłowym rozwoju dziecka należy zadbać o to , aby ono jak najdłużej w 

niej pozostało. 

Dlatego należy wspierać rodzinę, aby prawidłowo wykonywała swoje funkcje. Należy 

podjąć pracę z rodziną w jej najbliższym otoczeniu i w różnorodnych formach 

środowiskowych bez potrzeby odrywania dziecka od rodziny. Wszelkie działania powinny 

być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem. 

Chodzi tutaj o obustronny wysiłek zarówno członków rodziny jak i pracowników pomocy 

społecznej ( pracownik socjalny, asystent rodziny) zmierzający do przywrócenia 

naturalnych więzów i normalizacji życia rodzinnego. 

W swoich działaniach pracownicy socjalni, asystenci rodziny mają za zadanie wspieranie i 

wspomaganie, a nie zastępowanie rodziców w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. 

Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość 

zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci 

zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej 

sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc 

w wykonywaniu najprostszych czynności, składający się na proces prowadzenia 

gospodarstwa domowego. 

Działania asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków 

rodziny tj. rodziców, dzieci, czemu służy indywidualne podejście do rodziny i jej 

problemów.  Asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją w 

wykonywaniu określonych czynności, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz 

ukierunkowuje  działania w taki sposób, aby przyniosły  zamierzone efekty. 

Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej 

spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi 

konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. 

Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i 

młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. 

Aby móc kompleksowo wspierać rodziny należy stworzyć gminny program wspierania 

rodziny, którego realizacja należy do zadań własnych gminy. 

 



 

2. Diagnoza społeczna 

Gmina Ostróda  jest jedną z największych gmin województwa warmińsko - mazurskiego. 

Zamieszkuje ją 16 050 mieszkańców. 

Na terenie gminy znajduje się 79 miejscowości, połączonych w 39 sołectw. Siedzibą gminy 

jest miasto Ostróda, w którym znajduje się Urząd Gminy. 

Powiat ostródzki od lat jest w czołówce obszarów o najwyższym bezrobociu i Gmina 

Ostróda charakteryzuje się także dosyć wysoką stopą bezrobocia. 

Mieszkańcy gminy Ostróda według danych Narodowego Spisu Powszechnego , w 

porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego i Polski mają niższy poziom 

wykształcenia. 

Największą dysproporcję na niekorzyść gminy dostrzega się w przypadku mieszkańców bez 

żadnego wykształcenia lub z wykształceniem podstawowym. 

Jednocześnie równie negatywnym zjawiskiem jest poziom wykształcenia wyższego: mały 

udział mieszkańców, a także duża dysproporcja w porównaniu ze średnia krajową i 

wojewódzką. 

Wśród kobiet mieszkających w gminie Ostróda największy odsetek ma wykształcenie 

podstawowe ( 29,3%), natomiast wśród mężczyzn – wykształcenie zasadnicze zawodowe 

( 29,8%). 

Łącznie kobiet z wykształceniem co najmniej średnim jest 42,8%, a mężczyzn 33,8%. 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie nie prowadzi statystyk w zakresie stopy bezrobocia w 

poszczególnych gminach ani miejscowościach. Skalę bezrobocia wskazuje się jedynie jako 

liczbę zarejestrowanych w PUP. 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi, osoby w przedziale wiekowym 

25-34 lata. Równie duży odsetek bezrobotnych stanowią osoby w wieku 35-44 lata. 

Stosunkowo niski wskaźnik udziału w ogólnym bezrobociu mają osoby w wieku 55-59 lat, 

najmniej liczną grupę w omawianej kategorii tworzą osoby w wieku 60 lat i więcej.   

Pozostawanie bez pracy powoduje ubożenie rodzin i bardzo często jest przyczyną powstania  

szeregu dysfunkcji ( alkoholizm, przemoc, poczucie bezsilności). 

 

Rodzina dysfunkcyjna jest to rodzina, która nie spełnia swych zadań względem dzieci.  W 

takiej rodzinie na pierwszym miejscu zaspokajane są potrzeby rodziców, a nie dzieci. 

Zaburzona jest również więź emocjonalna między członkami rodziny – są osoby ważniejsze, 

którym pozostali członkowie rodziny muszą się podporządkować. Atmosfera w rodzinie jest 

pełna napięcia, zasady w niej panujące są narzucane. Nie można wyrażać swoich uczuć, 

myśli, pragnień. 

Każda rodzina dysfunkcyjna naraża dziecko na szereg negatywnych emocji. 

Niejednokrotnie dzieci w takich rodzinach odbierane są jako balast dla rodziców 

ograniczający ich swobodę. Wobec dzieci stosowane są surowe kary, nieadekwatne do 

stopnia przewinienia. 

O rodzinie dysfunkcyjnej mówimy w sytuacji w której: 

1. jedno bądź oboje rodziców uzależniło się od alkoholu, 

2. występuje problem wykorzystywania seksualnego czyli taka, w której jedno lub oboje 

    rodziców wykorzystuje seksualnie kogoś innego, 

3. jedno bądź oboje rodziców stosuje przemoc emocjonalną ( szantaż, zastraszanie itp.) 

    wobec członków rodziny, 

4. jedno bądź oboje rodziców bije, maltretuje fizycznie kogokolwiek z członków rodziny 

    ( przemoc fizyczna), 



 

5. występuje przewlekła choroba, a osoba chora wini za swój stan zdrowia pozostałych 

    członków rodziny i stawia siebie w centrum uwagi. 

 

Podejmując  rozważania na temat roli rodziny w systemie profilaktyki, należy zdawać sobie 

sprawę z aktualnych zagrożeń, jak na przykład rozwój cywilizacji. Postawy wielu osób 

nacechowane są lękiem przed przyszłością, rozczarowaniem. Wiele małżeństw się rozpada. 

Rodzice są zapracowani, nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka, głównie emocjonalne. 

Coraz bardziej widoczne są różnice pomiędzy bogatymi, a biednymi. 

Najbardziej przez ten stan rzeczy cierpią dzieci, które pozostawione „ same sobie” 

podejmują działania dewiacyjne, które prowadzą do niedostosowania społecznego. 

 

Pracownicy socjalni i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 

w ramach wykonywania obowiązków podejmują działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, 

borykających się z różnorodnymi problemami. Niejednokrotnie są to rodziny, które oprócz 

ubóstwa dotknięte są wieloma dysfunkcjami. 

Praca z takimi rodzinami wymaga od kadry pomocy społecznej wysokiego profesjonalizmu 

i zaangażowania w podejmowanych działaniach. 

 

Najczęstsze przyczyny nasilenia trudnych sytuacji życiowych, które stanowią przyczynę 

ubiegania się o wsparcie odzwierciedla poniższa tabela. 

 

 

 

Powody trudnej sytuacji 

życiowej 

2016 rok 2017 rok 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo          32        85         29        72 

Bezdomność            7          7           6          6 

Potrzeba ochrony macierzyństwa          91      474         82          431 

w tym: wielodzietność          55       311         49          293 

Bezrobocie         222       675        196       514 

Niepełnosprawność         115       269         120       268 

Długotrwała lub ciężka choroba         123         326         107       280 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

          48       235           45       223 

Przemoc w rodzinie             2          5             1                          2 

Alkoholizm             8        13             5           8 

źródło : opracowania własne sprawozdanie MPiPS-03   

 

 

 

 

 

 



 

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą w latach 2016-2017 

 

 

Wyszczególnienie 2016 rok 2017 rok 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych 

ogółem 

     776             2 313       680     2 006 

w tym: 

- świadczenia pieniężne 

- świadczenia niepieniężne 

      550 
        421 

      1 354 
        1 738 

      475 
        346 

    1 084 
     1 478 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

własnych ogółem 
       776             2 313        680     2 006 

Pomoc przyznana w formie posiłku        403       1 709        326      1 455 

w tym dla dzieci:        369       1 666        309      1 426 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze        247        626        217        541 
źródło:opracowania własne sprawozdanie MP I PS-03 

 

   

Przyczyną  złego funkcjonowania rodzin jest bezrobocie oraz takie czynniki dysfunkcyjne 

jak: przemoc w rodzinie, alkoholizm, niepełnosprawność i długotrwała choroba. 

Wskazane powyżej dysfunkcje bardzo często prowadzą do powstania problemu bezradności 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Bezradność oznacza brak umiejętności sprawowania opieki nad dziećmi, brak kompetencji 

wychowawczych, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Podejmowanie działań na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi jest 

traktowane przez służby społeczne priorytetowo, gdyż w dużej mierze dotyczy 

najmłodszych mieszkańców gminy tj. dzieci. 

 

Asystent rodziny podejmuje   działania na rzecz rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Ostródzie zatrudnia 1 asystenta rodziny w systemie 

zadaniowego czasu pracy. Liczba rodzin, z którymi asystent może w tym samym czasie 

prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności i wykonywanych zadań, jednak nie 

może przekroczyć 15-tu. 

Na uwagę zasługuje fakt, że wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym 

udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Naczelnym celem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności. Na 

pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu 

poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo – 

wychowawczym i społecznym. 

W tym celu asystent rodziny wspólnie z członkami rodziny opracowuje plan pracy, który 

następnie jest realizowany. Z planem pracy zapoznaje się także pracownik socjalny. Na 

uwagę zasługuje fakt, że do pracy z asystentem rodziny w głównej mierze kierowane są te 

rodziny, u których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

 

 

 



Wspólne działania asystenta i pracownika socjalnego mają na celu wypracowanie i 

utrwalenie zachowań mających wpływ na poprawę funkcjonowania rodziny oraz 

wzmocnienia więzi rodzinnych. 

Pracownicy dążą do tego , żeby rodziny zdobyły umiejętność samodzielnego, prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Ważnym instrumentem polityki edukacyjnej i integracyjnej oraz wyrównywania szans 

rozwojowych jest edukacja przedszkolna. Dla dzieci, których rozwój przebiega 

nieharmonijnie przedszkole jest szansą na wczesne wspieranie rozwoju w sferze 

poznawczej i społecznej. 

Edukację szkolną zapewniają szkoły podstawowe, jak również szkoły ponadgimnazjalne. 

Placówki oświatowe wspierają rodziny w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Ich 

celem oprócz edukacji, która jest głównym i priorytetowym zadaniem  jest także wspieranie 

rodziców w wychowywaniu młodego pokolenia. To szkoła powinna wzmacniać i utrwalać 

pozytywne wartości, które przekazywane są w rodzinach. 

W placówkach oświatowych realizowanych jest szereg przedsięwzięć, które mają na celu 

pokazywanie młodemu pokoleniu wartości jakimi powinni kierować się w życiu. Bardzo 

dużo mówi się o szkodliwości nadużywania alkoholu, narkotyków jak również neguje się 

zachowania przemocowe. 

Problem przemocy dotyka rodziny zamieszkujące na terenie gminy Ostróda niezależnie od 

wykształcenia, statusu ekonomicznego czy też wykonywanego zawodu. 

Dlatego tak trudne jest podejmowanie działań mających na celu zdiagnozowanie problemu, 

jak również tych, które mają na celu zatrzymanie przemocy. 

Dodatkowym utrudnieniem w realizacji zadań jest brak współpracy rodzin w zakresie 

przezwyciężenia kryzysu, a także problem uzależnienia od alkoholu. 

Rodziny dotknięte przemocą otrzymują pomoc i wsparcie w ramach prac grup roboczych 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda. 

To na spotkaniach grupy roboczej przedstawiciele: policji, oświaty, pomocy społecznej, 

ochrony zdrowia wspólnie z osobą, która jest dotknięta przemocą w rodzinie opracowują  

indywidualny plan pomocy . 

Działania podejmowane są także  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Ostróda został powołany zarządzeniem Wójta, a do 

jego głównych celów należy: 

1) budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka , 

2) wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i 

    społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w 

    rodzinie, 

3) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

    pomocy w środowisku lokalnym. 

 

Na  terenie gminy Ostróda w 2017r. u 60 rodzin została wszczęta procedura „Niebieskiej 

Karty” , z tego policja wszczęła procedurę w 52 przypadkach ( głównie na skutek 

interwencji domowych),  pracownicy socjalni w 6, oświata w 2 przypadkach. 

W okresie I – IV 2018r. wszczęto procedurę u 20 rodzin, z tego policja założyła 17 „ 

Niebieskich Kart” , pracownicy socjalni u 2, oświata w 1 rodzinie.    

 

 

 

 



Czynniki dysfunkcyjne, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie rodziny nakładają 

na szeroko rozumianą kadrę pomocy społecznej stosowania pracy socjalnej ukierunkowanej 

na zmiany negatywnych zachowań i poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej. 

Niestety pomimo tych działań zdarzają się sytuacje, że pomimo szeroko rozumianej pracy 

socjalnej świadczonej na rzecz rodziny zachodzi konieczność umieszczenia dzieci w pieczy 

zastępczej. 

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

stanowi, że w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez 

rodziców zostaje ono umieszczone w pieczy zastępczej. Postanowienie  w tej sprawie 

podejmuje Sąd. 

 

Piecza zastępcza może być sprawowana w formie: 

- rodzinnej, 

- instytucjonalnej. 

Przez rodzinną pieczę zastępczą rozumie się rodziny zastępcze ( spokrewnione, 

niezawodowe, zawodowe)  oraz rodzinne domy dziecka. 

 

Instytucjonalna piecza zastępcza to: placówki opiekuńczo – wychowawcze, interwencyjne 

ośrodki preadopcyjne. 

 

Poniższa tabela obrazuje liczbę dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej i tym samym 

gmina Ostróda została zobligowana do częściowego ponoszenia kosztów związanych z ich 

pobytem w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, za które gmina Ostróda zobowiązana jest do 

ponoszenia odpłatności 

                               2017                                2018 

rodziny zastępcze placówki opiekuńczo- 

wychowawcze 

rodziny zastępcze placówki opiekuńczo- 

wychowawcze 

               28               17                  26               17 

 

Z powyższego wynika, że problem związany z zagrożeniem umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej istnieje. Dlatego tak bardzo istotne jest podjęcie stosownych działań, które będą 

miały na celu zapobieganie rozszerzaniu się problemu. 

Udzielanie pomocy nie powinno ograniczać się tylko do sytuacji kryzysowych. Należy 

podejmować działania o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym. 

Głównym zadaniem i istotą działań pomocowych powinno być przeciwdziałanie 

umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Trzeba pamiętać, że rodzina jest podstawową 

komórką, w której powinien odbywać się naturalny proces kształtowania się osobowości 

wszystkich członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. 

Należy dać im szansę na wzrastanie i uczenie się prawidłowych relacji rodzinnych i 

szczęśliwe dzieciństwo. 

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „ Za 

życiem”. 

 

 

 



Przepisy prawa dotyczą wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

instrumentów polityki na rzecz rodziny, np.: zapewnienie dostępu do informacji w zakresie 

rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, jednorazowego świadczenia z tytułu 

urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub 

nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu. 

 

Ustawa zakłada także, że rodziny uprawnione mogą zostać objęte pomocą asystentów 

rodziny. Nowe rozwiązanie prawne zapewnia dostęp do poradnictwa w zakresie wspierania 

rodziny. W jego ramach będzie można skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy 

prawnej ( w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a 

także poradnictwa w zakresie przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu 

dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. 

Obecnie obserwujemy pojawienie się w rodzinach wielu problemów i trudności, które 

niejednokrotnie prowadzą do destabilizacji i rozpadu więzi rodzinnych,  co na pewno 

przyczynia się do rozwijania kierunku różnych form pomocowych. 

Profilaktyka rodzinna musi być rozumiana jako interdyscyplinarne działanie i wsparcie ze 

strony służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny. 

 

3. Cel główny Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 

 

„Wspieranie rodzin w wypełnianiu i przywracaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych”. 

 

4. Cele szczegółowe 

 

1. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom biologicznym, aby mogły pełnić 

właściwe funkcje opiekuńczo – wychowawcze wobec dzieci. 

2. Rozwój i poszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego. 

3. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych jak i rodzinie,  w której u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca jego życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny. 

4. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

5. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  szeroko rozumianej kadry pomocy 

społecznej ukierunkowanej na pomoc dziecku i rodzinie. 

6. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny. 

7. Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin. 

 

5. Zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 

 

1. Zatrudnienie zgodnie z ustawą asystentów rodziny i zapewnienie możliwości 

podnoszenia ich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i ich finansowanie. 

2. Kierowanie  asystenta do pracy z rodziną, przygotowanie planu pracy z rodziną i jego 

realizacja. 

3. Organizowanie grup wsparcia dla rodzin z podobnymi problemami. 

4. Zagwarantowanie rodzinom biologicznym możliwości korzystania z poradnictwa 

specjalistycznego ( psycholog, pedagog, radca prawny itp.). 



5. Współpraca ze specjalistami w zakresie poradnictwa specjalistycznego. 

6. Objęcie wsparciem rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, współpraca 

z Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

7. Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wpierających. 

 

 

8.   Zapobieganie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

9.   Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

10. Współpraca z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w zakresie ustalenia działań 

mających na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej. 

11.  Współfinansowanie na zasadach zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy  zastępczej pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo- wychowawczej . 

12.  Współpraca z Sądami i ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami w 

zakresie oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie dysfunkcyjnej lub 

umieszczonego w pieczy zastępczej. 

13.  Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny ( festyny, 

biesiady itp.). 

14.  Wsparcie dla rodzin mających trudną sytuację finansową z systemu zabezpieczenia 

socjalnego ( zasiłki okresowe, celowe, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki 

pielęgnacyjne ,świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, stypendia szkolne, 

pomoc osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia wychowawczego 500 +, 

jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dożywianie dzieci  w 

szkole). 

 

6. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 

2020 

 

L.p. Zadania Realizatorzy Termin 

realizacji 

   1. Zatrudnienie zgodnie z ustawą asystentów rodziny 

i zapewnienie możliwości podnoszenia ich 

kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i ich 

finansowanie 

                    GOPS lata  2018- 2020 

    2. Kierowanie asystenta do pracy z rodziną, 

przygotowanie planu pracy z rodziną, realizacja 

zadań 

 GOPS- asystenci rodzin, pracownicy 

socjalni w ścisłej współpracy  z  

rodzinami objętymi wsparciem                 

lata 2018-2020 

    3. Pomoc w organizowaniu ruchów 

samopomocowych, organizowanie grup wsparcia 

dla rodzin borykających się z różnorodnymi 

problemami 

GOPS, organizacje pozarządowe lata 2018-2020 

    4. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa 

m.in. psychologicznego, pedagogicznego, 

prawnego na rzecz rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych 

GOPS, Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Ostródzie, Starostwo 

Powiatowe w Ostródzie 

lata 2018-2020 

    5. Objęcie wsparciem rodzin dotkniętych przemocą, 

problemem alkoholowym 

GOPS, Zespól Interdyscyplinarny w 

Gminie Ostróda, Gminna Komisja 

lata 2018-2020 



Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień, Poradnia Leczenia 

Uzależnień w Ostródzie, 

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej PULC Centrum 

Psychiatryczno- Odwykowe w 

Kajkowie 

    6. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

za pomocą rodzin wspierających 

               GOPS lata 2018-2020 

zgodnie ze 

zgłaszanymi 

potrzebami 

     7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z 

rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej w celu zapobiegania umieszczeniu 

dziecka w pieczy zastępczej 

GOPS, asystent rodziny, kuratorzy 

zawodowi i społeczni, pedagodzy 

szkolni 

lata 2018-2020 

    8. Dążenie do reintegracji rodziny poprzez pracę z 

rodziną biologiczną na rzecz powrotu dzieci z 

pieczy zastępczej do rodziny 

GOPS, PCPR-y,  kuratorzy zawodowi  

i społeczni 

lata 2018-2020 

    9. Współfinansowanie na zasadach zawartych w 

ustawie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- 

wychowawczej 

Gmina Ostróda, GOPS lata 2018-2020 

   10. Współpraca z Sądami i ich organami 

pomocniczymi oraz innymi instytucjami w 

zakresie sytuacji dziecka przebywającego w 

rodzinie dysfunkcyjnej lub umieszczonego w 

pieczy zastępczej 

Sąd Rejonowy w Ostródzie, kuratorzy 

zawodowi i społeczni, GOPS, PCPR, 

placówki oświatowe 

lata 2018-2020 

   11. Przystępowanie do programów wspierania rodziny 

jak i również rządowego programu wsparcia 

rodzin z dziećmi 

Gmina Ostróda, GOPS, organizacje 

pozarządowe , MRPiPS 

lata 2018-2020 

   12. Wsparcie dla rodzin posiadających trudną sytuację 

finansową z systemu zabezpieczenia socjalnego 

( pomoc z systemu pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych,wychowawczych, stypendia, dodatki 

mieszkaniowe itp.) 

Gmina Ostróda, GOPS lata 2018-2020 

   13. Wspieranie rodzicielstwa – realizacja rządowego 

programu dla rodzin wielodzietnych ( Karta Dużej 

Rodziny) 

Gmina Ostróda lata 2018-2020 

 

 

7. Źródła finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

mogą być środki finansowe pochodzące: 

- z budżetu gminy, 

- z budżetu państwa, 

- ze środków unijnych. 

Środki finansowe na realizację poszczególnych działań będą uwzględniane cyklicznie w 

rocznych planach finansowych. 

 

8. Beneficjenci Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 

 

1. Rodziny z terenu gminy Ostróda ze szczególnym uwzględnieniem rodzin niewydolnych 



wychowawczo, rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym jak i również 

rodzin, w których wychowuje się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

 

 

2. Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym. 

3. Rodziny wspierające, których głównym zadaniem jest udzielanie pomocy rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

 

9. Zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodzin 

 

1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, 

2.   Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Ostróda, 

3.   Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, 

4.   Sąd Rejonowy w Ostródzie, 

5.   Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, 

6.   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie, 

7.   Poradnia Leczenia Uzależnień w Ostródzie, 

8.   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS w Kajkowie, 

9.   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostródzie, 

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 

11.  Szkoła Podstawowa w Brzydowie, 

12.  Szkoła Podstawowa w Szyldaku, 

13.  Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach, 

14.  Szkoła Podstawowa w Zwierzewie, 

15.  Szkoła Podstawowa w Idzbarku, 

16.  Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie, 

17.  Szkoła Podstwowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu, 

18.  Zespół Przedszkolno – Szkolny w Tyrowie, 

19.  Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie, 

20.  Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie, 

21.  Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach, 

22.  Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie, 

23.  Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne  „ Mam talent' w Wałdowie, 

24.  Przedszkole Niepubliczne „ Pod jelonkiem”  w Idzbarku, 

25.  Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, 

26.  Zespół Szkól Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia 

       Ustawicznego w Ostródzie, 

27.  Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi  w Ostródzie, 

28.  Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Ostródzie, 

29.  Zespół Szkól Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, 

30.  Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie, 

31.  Przedszkole „MiniMini” w Ostródzie, 

32.  Zespół Szkól Salezjańskich w Ostródzie, 

33.  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie, 

34. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 

      Ostródzie, 



35.  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostródzie ( Szkoła Podstawowa Nr 5 i Przedszkole 

       Nr 3), 

36. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie, 

37. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, 

38.  Zespół  Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Ostródzie, 

39.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, 

40.  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną , Ośrodek 

        Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy w Ostródzie, 

41. Zespół Szkół w Lubawie, 

42. Szkoła Podstawowa w Marwałdzie, 

43. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie, 

44. Środowiskowy Dom Samopomocy „ Bratek” w Ostródzie, 

45. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Ostródzie, 

46. Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

 

10. Realizatorzy Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -2020 

 

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie przy 

współpracy: 

- pracowników socjalnych, 

- asystentów rodzin, 

- Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda, 

- Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, 

- Prokuratury Rejonowej w Ostródzie, 

- Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 

- sędziów i kuratorów Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego w Ostródzie, 

- placówek oświatowych, 

- placówek wsparcia dziennego, 

- organizacji pozarządowych. 

 

W realizacji swoich działań wyżej wymienione podmioty powinny kierować się dobrem 

rodziny, a jej wspieranie traktować jako priorytet. 

 

11. Możliwe zagrożenia, które ograniczą lub uniemożliwią osiągnięcie założonych 

     efektów Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 

 

 

1. Niechęć rodzin do podjęcia współpracy z asystentem rodziny, która może przejawiać się 

    brakiem podejmowania działań ze strony poszczególnych członków rodzin niezbędnych 

    do realizacji opracowanego wspólnie planu pracy z rodziną, który ma na celu poprawę 

    funkcjonowania w środowisku. 

 

2. Brak wystarczających środków finansowych na realizację zadania może uniemożliwić 

    w pełnym zakresie asystentom rodziny podnoszenie swoich kwalifikacji, jak również 

    uniemożliwi zatrudnienie specjalistów ( np. psychologa, prawnika), którzy swoimi 

    działaniami mieliby wesprzeć pracę asystenta rodziny. 

    Należy mieć świadomość, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

    nałożyła na gminę szereg zadań  do realizacji jednocześnie nie zabezpieczając środków 



    finansowych na ich realizację. 


