
UCHWAŁA NR VI/44/2019
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wadowice na lata 2019-
2021”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 998 – z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wadowice na lata 2019-2021”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach:
P. Hajnosz
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I. WSTĘP  

 

Samorządy lokalne odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie lokalnego systemu 

opieki nad dzieckiem i rodziną. Jest to niezmiernie ważne zadanie, ponieważ działania                

na rzecz rodziny, to działania na rzecz całej wspólnoty, a wspierając rodzinę przyczyniamy 

się do rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności.      

 Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje stymulacji ze strony rodziny, miłości, 

zapewnienia bezpieczeństwa, zaspokojenia potrzeb. Rodzina, jako naturalne środowisko 

wychowawcze oddziałuje na osobowość dziecka najsilniej i najdłużej, w sposób świadomy 

lub nieświadomy kształtuje jego wizję społeczeństwa i wyznawane wartości. Rodzina                

ma za zadanie pełnić określone funkcje. Podstawowe z nich to funkcje opiekuńczo-

zabezpieczająca, socjalizacyjna, ekonomiczna, wychowawcza, kulturalna. Ze względu                 

na sposób pełnienia tych funkcji można wyróżnić dwie kategorie rodzin: rodziny 

funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Współczesna rodzina narażona jest na wpływ wielu 

negatywnych oddziaływań zewnętrznych, które są przyczyną wielorakich przeobrażeń. Stąd 

też niezwykle ważne jest umacnianie rodziny i przeciwdziałanie jej dysfunkcjonalności                 

w realizacji funkcji psychospołecznych. Do elementarnych przyczyn występowania 

współczesnych problemów w rodzinie można zaliczyć ubóstwo, uzależnienia i przemoc. 

Obok nich pojawiają się nowe negatywne czynniki, do jakich zaliczyć można szybkie 

starzenie się społeczeństwa polskiego i związane z tym problemy opiekuńcze oraz migracje 

zarobkowe, głównie młodego pokolenia Polaków. Skutki tych problemów są największe 

wśród dzieci i młodzieży, czego dowodem jest zjawisko eurosieroctwa.  

Wskazane czynniki w dużej mierze wpływają destrukcyjnie na rozwój rodziny, a co  

za tym idzie na rozwój dzieci w rodzinie. Współcześnie można zaobserwować zwiększenie 

się liczby rodzin niepełnych, związków nieformalnych czy rodzin zrekonstruowanych, ale 

także wzrost liczby rozwodów. Z uwagi na powyższe współczesna rodzina boryka się                    

z wieloma problemami i coraz częściej ma to negatywny wpływ na zapewnienie dzieciom 

prawidłowej opieki i wychowania. Tak więc, jeśli w rodzinie pojawiają się dysfunkcje, 

instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny, zobowiązane są do podjęcia na jej 

rzecz określonych działań. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Wadowice na lata 2019-2021 został 

opracowany w oparciu o art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.). 
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Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują 

problemy opiekuńczo–wychowawcze. Niniejszy program stanowi również kontynuacje 

wcześniejszych działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin na terenie Gminy 

Wadowice. Przedstawiany Program jest spójny z przepisami dotyczącymi ochrony dziecka  

i rodziny, w szczególności z: 

• Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

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

• Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

• Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.  

• Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r.  

• Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2015 r. 

• Ustawą o Karcie Dużej Rodziny z 5 grudnia 2014 r. 

• Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

• Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  

Priorytetowe kierunki zawarte w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w gminie 

Wadowice na lata 2019-2021 oraz planowane w ich ramach przedsięwzięcia są zgodne  

z kierunkami działań zawartymi w dokumentach strategicznych formułowanych  

i realizowanych na poziomie gminnym tj. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Wadowice na lata 2014-2020, Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Wadowice na lata 

2014-2020 oraz Programem wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie 

Gminy Wadowice pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE.  

Program został opracowany na podstawie sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wadowicach, informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wadowicach, danych uzyskanych ze Świetlic Środowiskowych, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotychczasowych doświadczeń 

wynikających z pełnienia obowiązków zawodowych pracowników socjalnych, asystentów 

rodziny i wychowawców placówek wsparcia dziennego.  
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Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale 

również na całej rodzinie - szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza 

rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny. Realizacja programu 

będzie możliwa dzięki współpracy osób, instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka 

i rodziny, działalności placówek oświatowych, placówek wsparcia dziennego, rodzin 

wspierających, asystentów rodziny. 
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II. ZADANIA SAMORZĄDU GMINNEGO 

 

Obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach 

samorządu terytorialnego. Zapisy art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej Gmina Wadowice realizuje od 2012 roku za pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

Burmistrz Wadowic na podstawie art. 178 cyt. wyżej ustawy upoważnił kierownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach do prowadzenia postępowań  

w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji w tych sprawach.                  

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach należy: 

 

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, 

 4. Finansowanie: kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji 

przez asystentów rodziny, kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 

29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez 

rodziny wspierające. 

Ustawa z 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do niedawna 

była jedynym podstawowym aktem prawnym, który wprowadzał różne formy wsparcia 

rodziny na poziomie gminy, dla dobra dzieci i rodzin w celu zapewnia przysługujących im 

praw i wolności.  
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W grudniu 2016 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ślad za nim uchwalona została Ustawa 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dokumenty zaczęły obowiązywać  

w styczniu 2017 roku. Proponowana przez rząd pomoc obejmuje kompleksowe rozwiązania 

dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego 

rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego. Zgodnie  

z nowymi przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim  

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje 

jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Ustawa „Za życiem” przewiduje również 

między innymi, że przewodnikiem po systemie wsparcia dla rodzin, w których urodzą się 

dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą, będzie asystent rodziny, którego zadaniem 

będzie koordynowanie dostępnej pomocy. Ustawa ma też ułatwić dostęp do świadczeń 

zdrowotnych. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Wadowice na lata 2019-2021                       

to długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu 

podniesienie efektywności oraz skuteczności działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej na rzecz rodzin zamieszkujących Gminę Wadowice. 
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III. DIAGNOZA   

 

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, wywiadów 

środowiskowych, obserwacji pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny wynika, że 

większość rodzin objętych wsparciem to rodziny wieloproblemowe, które szczególnie są 

zagrożone wykluczeniem i marginalizacją. Konieczne staje się więc zastosowanie 

kompleksowego systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dobra dziecka. 

 

Rodziny korzystające z pomocy społecznej  

 

Pomoc jest udzielana osobom i rodzinom w celu przezwyciężenie ich trudnej sytuacji 

życiowej, której sami nie są w stanie pokonać. Jak wynika z poniższych danych, liczba rodzin 

korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na przestrzeni lat 2015-

2018 nieznacznie spadła.  W roku 2018 z pomocy skorzystały 804 rodziny (łączna liczba osób 

w rodzinach – 1753). Poprawa kondycji finansowej rodzin wynika z otrzymanego wsparcia 

finansowego (Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Ustawa o świadczeniach 

rodzinnych, Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, rządowy program 

"Dobry start" ) a także podejmowania pracy przez członków rodziny. Szczegółowe dane 

zaprezentowano na wykresie nr 1. 
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WYKRES 1. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach 

 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach  

 

Dominującymi problemami w rodzinach korzystających ze wsparcia w 2018 roku były 

w kolejności: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, 

alkoholizm, a także bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. Dane liczbowe przedstawiono w tabeli nr 1. 

TABELA 1. Wybrane powody przyznania pomocy w latach 2015 -2018 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 

2015 rok 2016 rok  2017 rok 2018 rok 

Ubóstwo 245 226 198 169 

Bezrobocie 215 183 145 131 

Niepełnosprawność 228 211 180 176 

Długotrwała lub ciężka choroba 320 299 273 270 

Alkoholizm 71 81 82 77 

Bezradność w sprawach  

opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego 
131 104 73 49 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach   
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Dożywianie   
 

Dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe, wymagające dożywiania były objęte przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomocą w ramach wieloletniego programu rządowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Program ten polegał                        

na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkim 

osobom jej potrzebującym. Szczegółowe dane zaprezentowano w tabeli nr 4. 

 

TABELA 4. Liczba rodzin objętych dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” w latach 2015-2018 

Osoby objęte dożywianiem  2015 2016 2017 2018 

Ogółem w tym: 370 339 222 276 

dzieci do czasu rozpoczęcia 

nauki w szkole podstawowej  
93 77 64 67 

uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej  

288 267 155 156 

pozostałe osoby otrzymujące 

pomoc na podstawie art.7 

ustawy o pomocy społecznej  

11 10 11 66 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach  

 

Dodatkowo, Uchwała nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dopuszczała również sytuację, w której,  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyrażało chęć zjedzenia 

posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informował ośrodek pomocy 

społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie 

udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy w tego typu sytuacjach, była 

możliwa w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego,  

a udzielenie takowej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie  

i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dane liczbowe 

dotyczące liczby dzieci objętych dożywianiem w ramach programu osłonowego 

przedstawiono w tabeli nr 5. 
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TABELA 5. Liczba dzieci objętych dożywianiem w ramach programu osłonowego  

w latach 2015-2018 

Dzieci objęte dożywaniem 

w ramach programu 

osłonowego 

2015 2016 2017 2018 

Liczba dzieci  56 32 21 14 

Liczba posiłków  5990 3605 1884 1533 
Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach   

 

           Od 1 stycznia 2019 roku dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe, wymagające 

dożywiania objęte są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomocą w ramach 

wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku uchwały Nr 140 Rady Ministrów  

z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Monitor Polski Dz. Urzęd. RP z 2018 r. poz. 1007). 

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka 

trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy 

wskazane w ustawie  o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150%. kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Na podstawie przywołanej 

wyżej uchwały Rada Miejska w Wadowicach podjęła uchwałę nr III/18/2018 z dnia  

12 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia programu osłonowego pt. „Posiłek dla dzieci  

i młodzieży w Gminie Wadowice na lata 2019-2023”. Opracowanie i wdrożenie programu 

osłonowego w zakresie dożywiania jest jedną z form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin 

problemowych. Ponadto Rada Miejska w Wadowicach uchwałą nr III/19/2018 podwyższyła 

do 150%  kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla 

osób korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego w postaci 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz uchwałą nr III/20/2018 odstąpiła od 

żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku lub 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach 

tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie 

nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy  

o pomocy społecznej.  
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Asystent rodziny 

 

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

wprowadza do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny, który ma pełnić inną 

rolę niż pracownik socjalny. Asystent ma być bliżej rodziny i jej problemów, a jego 

elastyczny, zadaniowy czas pracy powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej 

realnych potrzeb. Asystent rodziny prowadzi pracę w miejscu zamieszkania rodziny lub  

w miejscu przez nią wskazanym. Działa on na podstawie ustalonego z członkami rodziny 

planu pracy dostosowanego do możliwości i kontekstu życia rodziny Jego rola polega                

na niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, kształtowaniu  

i wzmacnianiu prawidłowych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

planowaniu wydatków i innych obowiązków rodzicielskich. Potrzeba jego pracy z rodziną 

ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Rolą asystenta jest również 

doprowadzenie do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej rodziny i nie dopuszczenie 

do sytuacji umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W sytuacji, gdy dziecko znajduje się 

poza rodziną biologiczną, jego praca skupia się wówczas na tym, aby wspomóc rodzinę  

w stworzeniu przez nią warunków pozwalających na powrót dziecka do domu rodzinnego. 

Współpraca rodzin z asystentem ma charakter dobrowolny, wtedy kiedy rodzina sama zgłasza 

się do podmiotu organizującego pracę z rodziną w swojej gminie i wyraża zgodę                          

na współpracę. Jednak do pracy z asystentem rodzina może być również zobowiązana na 

mocy postanowienia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej.  

 W 2018 r. zobowiązane do pracy z asystentem przez sąd były trzy rodziny z terenu 

gminy Wadowice. Rodzin pozostających pod opieka jednego asystenta rodziny nie może być 

więcej niż 15. 

 Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 

roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, poszerzył się obszar działań asystenta 

rodziny poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia 

(poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży 

powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci,  

u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu”.  
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Ponadto do działań asystenta należy współpraca z innymi służbami z różnych systemów,                

w tym z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety              

w ciąży i jej rodziny. 

Dane liczbowe dotyczące rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny przedstawiono 

w tabeli nr 2.  

TABELA 2. Liczba rodzin objętych asystenturą w latach 2015-2018 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Liczba rodzin objętych asystenturą 18 18 16 22 

Liczba dzieci w rodzinach objętych 

asystenturą 
62 61 56 60 

Liczba etatów asystentów rodziny 1 1 1,5 2 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach   

Piecza zastępcza  

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zarówno zasady  

i formy wspierania rodziny biologicznej przeżywającej trudności w wypełnianiu swych 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, 

traktując je jako dopełniające się i wzajemnie powiązane.  

Pomoc rodzinie biologicznej w opiece i wychowaniu dziecka oraz praca z rodziną to 

zadanie gminy, a rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza to zadanie powiatu. 

Głównym celem funkcjonowania rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak 

aby dziecko mogło do niej powrócić. Intencją i założeniem opieki zastępczej jest jej 

tymczasowość, w związku z czym dziecko powinno przebywać w niej do momentu 

uregulowania sytuacji życiowej własnej rodziny. Oczywiście nie można wykluczyć i takich 

sytuacji, gdzie dziecko pozostanie pod opieką rodziny zastępczej lub rodzinnego domu 

dziecka do momentu osiągnięcia pełnoletniości lub usamodzielnienia. 

Piecza zastępcza nad dzieckiem jest sprawowana w przypadku niemożności 

zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy 

zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu albo w sytuacjach wyjątkowych                      

na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom 

dziecka, a starostą. 
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Rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw 

i wartości osobowej oraz sprawuje całodobową opiekę i wychowanie nad powierzonym 

dzieckiem osobiście. Zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego 

stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w szczególności traktuje dziecko w sposób sprzyjający 

poczuciu godności i wartości osobowej, zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń 

zdrowotnych, zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, 

zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, 

rozwojowe, społeczne oraz religijne, zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną 

ingerencją w życie prywatne dziecka, umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami 

bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.  

Dane przedstawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach 

dostarczają wiedzy na temat liczby dzieci z terenu Gminy Wadowice 

przebywających/umieszczonych w pieczy zastępczej. Dane te przedstawiono w tabeli nr 3 

oraz tabeli nr 4.  

 

TABELA 3. Liczba dzieci przebywających/umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej                    

w latach 2015-2018 

ROK  2015 2016 2017 2018 

Liczba dzieci 

przebywających  

w rodzinnej pieczy 

zastępczej  

36 35 28 30 

Liczba dzieci 

umieszczonych  

w rodzinnej pieczy 

zastępczej  

4 2 3 2 

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach 

  

TABELA 4. Liczba dzieci przebywających/umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej  

ROK  2015 2016 2017 2018 

Liczba dzieci 

przebywających w 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej  

6 7 5 8 

Liczba dzieci 

umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej  

0 2 2 6 

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach 
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Przemoc w rodzinie  

Wśród rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są również 

rodziny borykające się z problemem przemocy rodzinnej. Rodziny dotknięte przemocą kieruje się             

do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Wadowice. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie 

działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w szczególności przez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających  

               na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia  

               pomocy w środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu  

o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych  

i realizowanych przez przedstawicieli: jednostek pomocy społecznej, komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym 

podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Dane dotyczące liczby wszczętych procedur 

Niebieskiej Karty oraz liczby osób objętych tą procedurą przedstawiono na wykresie nr 2.  
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WYKRES 2. Liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty oraz liczba rodzin objętych 

procedurą w latach 2015-2018 

 

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wadowice 

Dzieci w placówce wsparcia dziennego 

 

Gmina Wadowice zleca i udziela dotacji w trybie otwartych konkursów ofert 

organizacjom pozarządowym realizującym zadania w zakresie wspierania rodziny,  

w szczególności poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Na terenie Naszej 

Gminy funkcjonują cztery takie placówki, które co roku składają ofertę na realizację 

przedmiotowego zadania. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi skoncentrowana jest  

w nich głównie na wyrównywaniu braków szkolnych, pomocy w pokonywaniu trudności  

w nauce, zapewnieniu dożywienia, rozwijaniu zainteresowań i talentów, rozwijaniu  

i wdrażaniu do aktywnego wypoczynku i zdrowego żywienia, pracy w sferze emocjonalnej 

oraz organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego. Wszystko to sprawia, że w niniejszym 

Programie wskazano na potrzebę dalszej aktywności Świetlic działających na terenie Gminy 

Wadowice. Dane liczbowe dotyczące liczby dzieci uczęszczających na Świetlice 

przedstawiono w tabeli nr 5. 
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TABELA 5. Liczba dzieci uczęszczających na Świetlice w latach 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018 

Zakres danych 
Liczba dzieci 

korzystających 

ze świetlic 

Liczba dzieci 

korzystających 

ze świetlic 

Liczba dzieci 

korzystających 

ze świetlic 

Liczba dzieci 

korzystających 

ze świetlic 

Świetlica Terapeutyczno – 

Integracyjna „SZANSA” w 

Wadowicach ul. Sienkiewicza 40. 

55 52 57 57 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 

Środowiskowe Ognisko 

Wychowawcze w Wadowicach ul. 

Teatralna 1. 

32 29 27 21 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 

Świetlica Integracyjna w 

Wadowicach ul. M. Wadowity 4. 

12 12 12 35 

Świetlica dla Dzieci im. Jana 

Pawła II w Wadowicach, ul. 

Lwowska 27.  

45 41 35 40 

Źródło: Dane uzyskane ze Świetlic  

 

Uzależnienie w rodzinie  

Z danych zebranych przez pracowników pomocy społecznej, Policji, pedagogów 

szkolnych oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz rodziny wynika, że 

najczęstszym uzależnieniem dotykającym rodziny z terenu Gminy Wadowice jest 

uzależnienie od alkoholu. Jednocześnie, częściej niż w latach ubiegłych, w rodzinach 

pojawiają się także uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych, a także uzależnienia 

behawioralne – od hazardu, Internetu, innych mediów czy gier komputerowych.   

 Zagadnieniom związanym z pomocą osobom uzależnionym poświęcono Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. Problem uzależnienia dotyka rodzin i osób z różnych środowisk, o różnym 

statusie materialnym. Dla wielu rodzin uzależnienie jest problemem krępującym  

i wstydliwym, nierzadko przez wiele lat ukrywanym. Dzieci z rodziny z problemem 

alkoholowym doświadczają wielu traumatycznych przeżyć. W rodzinie alkoholowej 

występują często niedobory środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, bardzo 

ograniczone są możliwości zaspokajania potrzeb wyższego rzędu. W rodzinie dominuje 

atmosfera niepokoju, napięcia, niepewności i lęku. Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem 

często przedwcześnie wchodzą w rolę dorosłych. Czują się inne, gorsze od rówieśników, 

nierzadko doświadczają przemocy. Bardzo często doświadczenie życia w rodzinie  

z problemem alkoholowym pozostawia w nich piętno na całe życie.  
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Patologiczne realizowanie funkcji opiekuńczo - wychowawczej w rodzinach z problemem 

alkoholowym jest jedną z najczęstszych przyczyn pozbawiania lub ograniczania władzy 

rodzicielskiej oraz umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Ilościowe zdiagnozowanie 

zjawiska uzależnienia w Gminie Wadowice jest trudne.  

W Tabeli nr 6 przedstawiono dane liczbowe dotyczące osób zgłoszonych do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

TABELA 6. Liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w latach 2015-2018 

Zakres danych  2015 2016 2017 2018 

Liczba osób zgłoszonych do 

GKRPA  
69 72 59 57 

Źródło: Dane uzyskane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in. 

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, a także organizacja, finansowanie  

i współfinansowanie wypoczynku letniego w szczególności dla dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie, współpraca z Policją  

i innymi instytucjami w kierunku prawnego egzekwowania przestrzegania zasad ustawowego 

zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, prowadzenie rozmów 

motywujących do podjęcia leczenia w związku z nadużywaniem alkoholu, występowanie            

do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego. 
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Podsumowanie 

Podsumowując niniejszą diagnozę należy niewątpliwie podkreślić, iż nieznaczna 

tendencja spadkowa osób korzystających z pomocy społecznej napawa optymizmem. 

Jednakże analiza poszczególnych problemów wskazuje, iż należy podejmować programy 

zaradcze i profilaktyczne, które pozwolą ograniczyć bądź też częściowo wyeliminować 

przyczyny powstawania sytuacji problemowych. Dlatego też nadal należy pracować  

z rodziną, która boryka się z trudnościami tj. bezradnością w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych, przemocą, alkoholizmem. Jednocześnie warto wskazać, iż instytucjonalne 

wsparcie rodzin w wykonywaniu przez nich właściwych funkcji wychowawczych  

i społecznych jest niezwykle istotne z uwagi na daleko idące korzyści dla ogółu 

społeczeństwa. 
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IV. ADRESACI PROGRAMU  

Głównymi adresatami Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Wadowice na lata 

2019-2021 są: 

 rodziny zamieszkujące Gminę Wadowice, a w szczególności  przeżywające trudności                  

w sferze opiekuńczej i wychowawczej, 

 biologiczne rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, 

 kobiety w ciąży i ich rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży 

powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych, 

 rodziny dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 

 rodziny dotknięte problemem uzależnień oraz przemocy rodzinnej. 
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V. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY NA 

LATA 2019-2021  

 

Działania społeczne muszą być ukierunkowane na wspieranie rodziny, ponieważ jej 

prawidłowe funkcjonowanie, oparte na właściwych relacjach gwarantuje zdrowe 

społeczeństwo. Ważne jest, aby działania te były zintegrowane, oparte na współpracy 

wszystkich instytucji i organizacji, działających na rzecz rodziny oraz zróżnicowane  

w zależności od natężenia i rodzaju problemów. 

 

V.1. CELE PROGRAMU  

 

CEL GŁÓWNY  

Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny 

i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej dezorganizacji. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

1. Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa. 

2. Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin oraz realizacja działań 

profilaktycznych skierowanych do rodzin. 

3. Udzielanie wsparcia rodzinom w kryzysie. 

4.  Rozwój kompetencji kadry zajmującej się wspieraniem rodziny. 
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V.2. ZADANIA I INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ  

 

 

Cel 1. Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin  

z problemem ubóstwa 

Zadania 1. Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom zagrożonym 

ubóstwem. 

2. Objęcie dożywianiem uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych                                 

i ponadgimnazjalnych. 

3. Rozwijanie systemu ulg skierowanych do rodzin w ramach 

programów: Ogólnopolski, rządowy program wsparcia rodzin 

wielodzietnych pn. "Karta Dużej Rodziny oraz „Wadowice Przyjazne 

Rodzinie" - Samorządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych. 

Podmiot odpowiedzialny  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach  

Zakładany efekt   Poprawa warunków socjalno-bytowych rodzin z problemem 

ubóstwa  

 

 

Wskaźniki realizacji  

 

 Liczba udzielonych świadczeń. 

 Liczba dzieci objętych dożywianiem. 

 Liczba osób, które podjęły zatrudnienie. 

 Liczba wydanych kart. 

 

Cel 2. Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodzin 

oraz realizacja działań profilaktycznych skierowanych do rodzin. 

Zadania 1. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy 

asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.  

2. Bieżąca diagnoza i monitoring środowisk rodzinnych wymagających 

pomocy i wsparcia. 

3. Rozpowszechnianie oferty placówek wsparcia dziennego. 

4. Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym (warsztaty 

umiejętności wychowawczych, treningi itp.). 

Podmiot odpowiedzialny  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach 

Zakładany efekt   Wyższe kompetencje rodzicielskie 

 

Wskaźniki realizacji  
 Liczba rodzin objętych asystenturą.  

 Liczba rodzin, które uczestniczyły w cyklicznych zajęciach. 

 Liczba dzieci i młodzieży korzystających z placówek wsparcia 

dziennego. 
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Cel 3. Udzielanie wsparcia rodzinom w kryzysie.  

Zadania 1. Działania interwencyjne i zabezpieczające rodziny w kryzysie.  

2. Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień, 

przemocy oraz innych zjawisk patogennych. 

3. Opracowanie zasad działania rodzin wspierających.  

4. Działania na rzecz rodziców dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy, w tym: pomoc 

socjalna, poradnictwo, wsparcie edukacyjne. 

5. Finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z Gminy Wadowice. 

6. Koordynacja zadań w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za Życiem”, w tym udzielanie jednorazowego 

świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka. 

Podmiot odpowiedzialny  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. 

Zakładany efekt  Zmniejszenie skali sytuacji kryzysowych 

 

Wskaźniki realizacji  
 Liczba rodzin objętych interwencjami. 

 Rozwijanie systemu wsparcia rodzin poprzez promowanie usług 

rodzin wspierających. 

 Liczba rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym. 

 Liczba dzieci pozostających w pieczy zastępczej. 

 Liczba koordynowanych kobiet/rodzin w ramach ustawy           

„Za życiem”. 

 

 

Cel 4.  4. Rozwój kompetencji kadry zajmującej się wspieraniem rodziny.  
 

Zadania 1. Udział w szkoleniach, kursach, seminariach, podnoszących 

kwalifikacje realizatorów programu. 

2. Udział asystentów rodziny w cyklicznych spotkaniach 

organizowanych przez Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Podmiot odpowiedzialny  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach 

Zakładany efekt  Profesjonalne przygotowanie do pełnionych zadań  

 

Wskaźniki realizacji  
 Liczba szkoleń. 

 Liczba spotkań.  
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VI. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE  

 

Główną ideą Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wadowice na lata 

2019-2021 jest istnienie zorganizowanego systemu wsparcia rodziny, który oparty jest                

na współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, instytucji i organizacji działających 

na polu pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych, służby zdrowia, policji                         

i wszystkich zainteresowanych dobrem rodzin zamieszkujących Gminę. Podmioty oferujące 

wsparcie  

i pomoc rodzinom z dziećmi na terenie Gminy to w szczególności: 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Zespół Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Komenda Policji 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

 Sąd Rejonowy  

 Straż Miejska 

 Środowiskowy Dom Samopomocy 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

 Przedszkola, Szkoły 

 Świetlica dla Dzieci im. Jana Pawła II 

 Świetlica Terapeutyczno – Integracyjna „SZANSA” 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Świetlica Integracyjna w Wadowicach 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

 Dom Samotnej Matki im. E. Wojtyłowej 

 Fundacja Rozwoju Lokalnego „RÓWNAĆ SZANSE” 
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 Fundacja „Jowisz” 

 Kuchnia Św. Brata Alberta 

 Kluby sportowe  

 Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe 

 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „KAROL” 

 Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” 

 Centrum Profilaktyki Społecznej 

 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „DAĆ SZANSĘ” 

 Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów "VICTORIA" 

 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wadowickiej 

 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Koło w Wadowicach 

 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. 

 

Podmioty oferujące wsparcie i pomoc rodzinom z dziećmi poza Gminą: 

 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 

 FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  

w Radoczy 

 Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku – Białej 

 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 

 Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie  

 Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku – Białej. 
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VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

 

Zidentyfikowane cele i działania w zakresie programu wspierania rodziny wymagają 

odpowiednich źródeł finansowania, które będą stanowić: 

1. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy w zakresie zadań własnych gminy oraz 

innych obszarach priorytetowych ujętych w strategii. 

2. Fundusze pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań zleconych 

gminie przez administrację rządową. 

3.  Środki finansowe pochodzące ze źródeł organizacji pozarządowych. 

4. Fundusze uzyskane z Unii Europejskiej. 

5. Środki pozyskane od inwestorów prywatnych /sponsorów/. 

VIII. MONITORING  

 

Nieodzownym elementem towarzyszącym wdrażaniu programu jest jego 

monitorowanie i ocena jego realizacji. Wskazane działania będą miały za zadanie ocenę 

skuteczności programu, co pozwoli na bieżące podejmowanie działań korygujących. Ponadto 

uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań i rozwijanie programu.   

 Ocena poszczególnych działań odbywać się będzie na podstawie corocznej analizy 

realizacji założeń programu. Ocena, ta w postaci sprawozdania z przebiegu realizacji 

programu zostanie przedłożona Burmistrzowi Gminy Wadowice oraz Radzie Miejskiej 

Wadowic do końca marca każdego roku, po upływie pełnego roku realizacji Programu.  

Sprawozdanie będzie obejmowało między innymi dane z zakresu celów 

szczegółowych niniejszego Programu. Program będzie miał charakter otwarty, a jego 

ewaluacja będzie prowadzona zależnie od aktualnie występujących potrzeb. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach: 

P.Hajnosz 
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