
 

Uchwała NR 

Rady Miejskiej w  Myślenicach 

z dnia 

 

w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 

                                          2018-2020 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art.176 ust. 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 

697z późn.zm.)  

Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Przyjmuje się do realizacji na lata 2018 – 2020 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie 

Myślenice stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w 

trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej 

pomocy ze strony władz publicznych 
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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.  

W funkcjonowaniu współczesnej rodziny widoczne są przemiany społeczne. Dynamiczne zmiany 

we współczesnym świecie nie omijają tej podstawowej jednostki społecznej i mają istotny wpływ 

na jej prawidłowe funkcjonowanie. W zależności od warunków zewnętrznych i wewnętrznych 

współczesny model rodziny ulega ciągłym zmianom, które dokonują się zarówno w zakresie 

wypełniania ról społecznych jak i pozycji poszczególnych członków rodziny. Rodziny 

napotykają na wiele trudności w odnalezieniu się w zmieniającej się rzeczywistości, borykają się 

z wieloma zjawiskami jak: przemoc, bezrobocie, ubóstwo. Każda zmiana niesie za sobą nowe 

wyzwania, którym towarzyszą różne emocje takie jak: lęk, niepewność, poczucie bezsilności. Do 

prawidłowego funkcjonowania rodzina potrzebuje bezpieczeństwa i stabilizacji, które gwarantuje 

jej system i państwo. Wzrastająca świadomość społeczna rodzin sprzyja tendencji, poszukiwania w 

sytuacjach kryzysowych profesjonalnej pomocy i wsparcia w celu rozwiązania zaistniałych 

problemów. Instytucje wsparcia społecznego oferują szereg strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. W udzielaniu wyspecjalizowanej pomocy istotna jest rola pracownika socjalnego i 

asystenta rodziny. 

Niniejszy program został przygotowany w oparciu o założenia ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. W listopadzie 2017r. odbyło się spotkanie warsztatowe z 

przedstawicielami instytucji pracujących z rodzinami, które miało na celu podsumowanie danych 

uzyskanych z przeprowadzonych ankiet jak również wspólne opracowywanie Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 

Opracowany dokument zawiera diagnozę problemów opartą na badaniu źródeł zastanych 

oraz na analizie skonstruowanej do tego celu ankiety, a także wskazuje najważniejsze obszary 

problemowe, których rozwiązanie powinno stać się przedmiotem działań w latach 2018 -2020.  



Głównym celem programu jest szeroko rozumiana pomoc rodzinie wychowującej 

dziecko. Rodzina jest  naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w 

szczególności dzieci. Dzieci potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony osób dorosłych. 

Na osobach dorosłych ciąży obowiązek zapewnienia dzieciom właściwych warunków do opieki i 

harmonijnego rozwoju. Dziecko ma prawo do wychowywania się w atmosferze szczęścia, 

miłości i zrozumienia. Dlatego też w programie położono nacisk na pomoc rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, rodzinom 

dysfunkcyjnym i wieloproblemowym. Istotnym elementem programu są również działania 

profilaktyczne, integracyjne, aktywizujące, zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. 

Podstawą działań jest nie tylko przywrócenie rodzinie zdolności do właściwego wypełniania 

funkcji rodzicielskich ale też pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w funkcjonowaniu spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej. Obowiązek ten jest 

realizowany w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i organami 

pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami 

oraz organizacjami społecznymi. 

 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

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

(Dz. U. z 2017r. poz. 697z późn.zm.) 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769) 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                   

( Dz.U. z 2015r. poz. 1390) 

4. Ustawa  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz.U. z 2015r. poz. 1286) 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017r. poz. 783) 



6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. 2017 poz. 573) 

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

(Dz. U. 2016 poz. 1860)  

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 dla Gminy 

Myślenice 

Diagnoza sytuacji rodzin w gminie Myślenice 

 

Gmina Myślenice jest gminą miejsko wiejską. Leży w centralnej części województwa 

małopolskiego. Administracyjnie w skład gminy wchodzi 17 sołectw. Całkowity obszar gminy to 

183,96 km² 

Według danych Urzędu Miasta i Gminy na dzień 30.09.2017r gminę Myślenice zamieszkiwało 

43 324 mieszkańców. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach na dzień 30.09.2017r. 

zarejestrowanych było 597osób bezrobotnych. 

Diagnoza lokalna dotycząca funkcjonalności rodzin w zakresie pełnienia funkcji 

opiekuńczo wychowawczych dokonana została w oparciu o dane z Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz przeprowadzonych badań ankietowych wśród przedstawicieli instytucji z terenu Gminy, 

które na co dzień pracują z rodzinami. Badania zostały przeprowadzone w listopadzie 2017r. Do 

analizy przedłożono anonimowo wypełnione ankiety, w których badani odnieśli się do 

wybranych problemów, zagadnień dotyczących sytuacji rodziny i dziecka w Gminie. Pytania 

były zamknięte, ankietowani mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi.  

System pomocy społecznej w 2015 roku obejmował wsparciem 926 rodzin. W roku 2016 

skorzystało z pomocy Ośrodka 805 rodzin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wykres 1 Sytuacja materialno – bytowa rodzin z terenu gminy Myślenice 

 

Źródło: dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym  

 

Jak wynika z powyższego wykresu tylko 5% respondentów wskazało, że sytuacja 

materialno-bytowa rodzin z terenu Gminy jest dobra, rodziny funkcjonują prawidłowo, 73% 



ankietowanych wskazało że sytuacja ta jest dobra, rodziny funkcjonują prawidłowo, lecz 

wymagają wsparcia i pomocy w wypełnianiu niektórych swoich funkcji, 22% badanych 

odpowiedziało, że coraz większa liczba rodzin wymaga systematycznego wsparcia i pomocy. 

 

Wykres 2 Problemy najczęściej występujące w rodzinach z terenu Gminy Myślenice 

 



 

 

Źródło: dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym 

 

Do najważniejszych problemów, które najczęściej dotykają rodziny mieszkające w Gminie, 

respondenci zaliczyli: bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych (trudności 



wychowawcze) i prowadzenia gospodarstwa domowego; brak umiejętności komunikacji; 

niepełna rodzina – samotne wychowanie dzieci przez jednego z rodziców; brak wzorców – 

dziedziczenie negatywnego stylu życia; kariera zawodowa rodziców, brak czasu dla dzieci; 

osłabienie więzi rodzinnych; długotrwała choroba; niepełnosprawność, przemoc. 

Z informacji uzyskanych od ankietowanych szkoły, przedszkola, żłobek to instytucje, 

która swoją działalnością powinna przyczynić się do poprawy sytuacji rodziny. Kolejne 

instytucje to: Ośrodek Pomocy Społecznej; Instytucje kultury; Fundacje, organizacje i 

stowarzyszenia pozarządowe; Świetlica Środowiskowa; Organizacje kościelne; Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

 Główną instytucją w Gminie Myślenice udzielającą rodzinom wsparcia socjalnego jest 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin i osób 

objętych pomocą społeczną na przestrzeni lat 2015 -2016 

 

Tabela nr 1 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2015-2016 

 2015 2016 

Ilość rodzin objętych pomocą 926 805 

W tym   

Rodzin z dziećmi 314 206 

Rodziny pełne wielodzietne 189 92 

Rodziny niepełne 112 102 

W tym   

Wielodzietne 18 21 

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach 

 

Z przedstawionej tabeli wynika, że w latach 2015-2016 liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej maleje. 

 

 

 

Tabela nr 2 Powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 

 



Główny powód przyznania pomocy społecznej 2015 2016 2017 

Na dzień 

30.09.2017r 

Ubóstwo 140 181 227 

Bezrobocie 229 141 92 

Niepełnosprawność 444 427 444 

Długotrwała choroba 423 406 416 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 136 108 65 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  226 111 60 

Przemoc 12 8 54 

Alkoholizm 50 43 38 

Narkomania 1 0 1 

Źródło: Sprawozdania roczne MGOPS, dane z dokumentacji pracowników  

 

Z analizy danych zawartych w tabeli można zauważyć że, głównym powodem przyznawania 

świadczeń była  niepełnosprawność i długotrwała choroba. Kolejnymi najczęściej 

występującymi powodami udzielania pomocy były bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych. Oprócz pomocy finansowej środowiska te wymagają wsparcia w 

formie pracy socjalnej. Również rodziny z problemem alkoholowym znajdują się w sferze ryzyka 

wystąpienia trudności opiekuńczo – wychowawczych. 

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

Zaniechanie działań wobec rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych takich 

jak: uzależnienie, przemoc w rodzinie, niezaradność i brak umiejętności wychowawczych oraz 

różnego rodzaju negatywne zdarzenia może doprowadzić do degradacji rodziny a w 

konsekwencji do umieszczenia dziecka poza rodziną biologiczną.  

W roku 2015 Ośrodek zatrudniał 2 asystentów na umowę o pracę w zadaniowym systemie czasu 

pracy. Asystenci w ciągu roku pracowali z 36 rodzinami i pomocą obejmowali w nich 77 dzieci. 

W palcówkach całodobowych umieszczonych było 15 dzieci. W rodzinach zastępczych 

umieszczonych było 7 dzieci.  



W ciągu roku 2015 placówki opuściło 4 dzieci: 1 dziecko ze względu na osiągnięty cel, a 3 dzieci 

po osiągnięciu pełnoletniości. Czworo dzieci przeniesiono z placówek do rodzinnej pieczy 

zastępczej. Jedno dziecko zostało skierowane postanowieniem sądu do adopcji. 

W 2016r. MGOPS zatrudniał 2 asystentów na umowę o pracę w zadaniowym systemie czasu 

pracy. Asystenci w ciągu roku 2016r. pracowali z 29 rodzinami, pomocą obejmowali 66 dzieci. 

W roku 2016 w pieczy zostało umieszczonych 7 dzieci: czworo w placówkach całodobowych i 

troje w rodzinach zastępczych.  

W ciągu roku 2016 pieczę opuściło 4 dzieci: 3 dzieci - wszystkie ze względu na osiągnięty cel. Jedno 

dziecko zostało skierowane postanowieniem sądu do adopcji Powyższe dane wskazują na 

konieczność opracowania programu pomocowego, który będzie miał na celu wspieranie rodzin w 

jej prawidłowym funkcjonowaniu. 

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

sposób zmieniła dotychczasowy zakres działań na rzecz wspierania rodzin. Gmina ma za zadanie 

udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz pomoc w 

rozwiązywaniu ich problemów życiowych, w tym wychowaniu dzieci. 

Praca z rodziną obejmuje analizę sytuacji i przyczyn kryzysu, wzmocnienie jej funkcji, 

rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, pomoc w integracji rodzin oraz 

przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin. W sytuacji ingerencji w rodzinie, 

w której konsekwencją jest umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, służby gminne mają dążyć 

do reintegracji rodzin i powrotu dziecka do środowiska naturalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasoby w Gminie 

Program wspierania rodziny na lata 2018-2020 będzie służył realizacji gminnej polityki 

rodzinnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny realizują instytucje opisane poniżej w tabeli. 

 

Tabela nr 3 Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Myślenice 

 Instytucje Zakres 

1. Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dowozy dzieci niepełnosprawnych do 

placówek oświatowo – wychowawczych, 

Karta Dużej Rodziny, Myślenicka Karta 

Rodziny 3+ , przyznawanie i wypłacanie 

stypendiów szkolnych, naukowych i 

socjalnych.  

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Praca socjalna, pomoc finansowa, pomoc 

rzeczowa, dożywianie dzieci w szkołach, 

aktywizacja społeczno – zawodowa, 

praca z rodziną wykonywana przez 

asystentów rodzinnych, wspieranie 

aktywności lokalnej, poradnictwo 

psychologiczne i prawne, zajęcia w 

środowiskowej świetlicy 

socjoterapeutycznej.  

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Przeciwdziałanie problemom dotyczącym 

nadużywania alkoholu. 

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

Wsparcie i pomoc w przezwyciężeniu 

problemu przemocy. 

5. Placówki Oświatowo - wychowawcze Działalność edukacyjno – wychowawcza, 

psychologiczno – edukacyjna, wsparcie 

pedagogiczne, psychologiczne, realizacja 

programów edukacyjnych. 

6. Placówki służby zdrowia Działalność w zakresie profilaktyki i 

opieki zdrowotnej. 



7. Parafie z terenu gminy Działalność charytatywna.  

8. Żłobek Działalność opiekuncza. 

9. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Promowanie kultury i organizowanie 

działalności w dziedzinie kultury, 

udostępnianie bazy na działalność 

sportowo – rekreacyjną, zaspokajanie 

kulturalnych potrzeb mieszkańców. 

 

10. Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie Poradnictwo psychologiczne, prawne, 

pomoc finansowa, rzeczowa, 

organizowanie forum pedagogów.  

 

12. Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna Prowadzenie diagnozy, terapii, udzielanie 

wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu 

problemów dzieci, młodzieży i ich rodzin. 

13. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i 

wsparcia oraz działalność o charakterze 

interwencji kryzysowej. 

14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pomoc osobom niepełnosprawnym,  

świadczenia integracyjne, pomoc rodzinom 

zastępczym. 

 

Źródło: opracowanie zbiorowe 

 

 

Cele programu wspierania rodziny 

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

znaczący sposób zmieniła dotychczasowy zakres działań na rzecz wspierania rodziny. Rodzina 

może korzystać ze wsparcia w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, pomocy 

prawnej szczególnie w zakresie prawa rodzinnego. W sytuacji umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej nadal istnieje obowiązek pracy z rodziną. 



 

Cel główny Programu to: 

Wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych 

 

Wsparcie społeczne jest konsekwencją przynależności człowieka do sieci społecznej, istnieje 

kilka rodzajów wsparcia społecznego: 

- wsparcie emocjonalne, które polega na okazaniu troski, buduje poczucie bezpieczeństwa, 

uwalnia od negatywnych uczuć i napięć, daje poczucie nadziei i wpływa na podwyższoną 

samoocenę; 

- wsparcie informacyjne polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami, przekazywanie 

informacji zwrotnych na temat skuteczności rożnych działań zaradczych, a także takich, które 

pomagają lepiej zrozumieć sytuację osobie znajdującej się w kryzysie; 

- wsparcie instrumentalne, dzięki niemu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zdobywają 

wiedzę na temat konkretnych sposobów postępowania, otrzymują wskazówki i uczą się 

skutecznych zachowań zaradczych; 

- wsparcie materialne, formą takiego wsparcia może być udzielenie schronienia, przekazanie 

środków do życia. 

W pracy środowiskowej z rodziną wykorzystuje się wszystkie  przedstawione wyżej rodzaje 

wsparcia. 

 

Cele szczegółowe Programu: 

1.Wsparcie ekonomicznej funkcji rodziny. 

2.Profilaktyka i interwencja w rodzinach zagrożonych przemocą i uzależnieniami. 

3.Rozwijanie umiejętności w sprawach opiekuńczo –wychowawczych rodzin  

4. Usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej trudności 

opiekuńczo – wychowawcze 

 

 

 

 



Zadania i sposoby realizacji poszczególnych celów 

 

1. Wsparcie ekonomicznej funkcji rodziny 

Lp. Zadanie i sposób realizacji Wskaźniki Realizatorzy 

1.1 Zapewnienie pomocy materialnej i 

rzeczowej rodzinom wymagającym 

wsparcia (zasiłki celowe, zasiłki 

okresowe, zasiłki rodzinne zasiłki 

pielęgnacyjne, świadczenia 

pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze, alimenty z funduszu, 

świadczenie wychowawcze) 

- liczba osób 

korzystających z 

poszczególnych form 

pomocy finansowej 

- liczba świadczeń  

- liczba rodzin 

Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

1.2 Dożywianie dzieci w szkołach, 

przedszkolach, żłobku 

- liczba dzieci 

objętych 

dożywianiem 

- liczba rodzin 

Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Szkoły 

Przedszkola 

Żłobek 

1.3 Podejmowanie działań na rzecz rodzin 

wielodzietnych- wydawanie 

Myślenickiej Karty Rodziny 3+ i KDR 

- liczba osób, którym 

wydano Myślenicką 

Kartę Rodziny 3+ 

- liczba rodzin 

- liczba osób, którym 

wydano Kartę Dużej 

Rodziny 

- liczba rodzin 

Urząd Miasta i 

Gminy Myślenice 

 

1.4 

 

 

Pomoc kobietom w ciąży powikłanej i 

ich rodzinom oraz w sytuacji 

niepowodzeń położniczych 

 

- liczba rodzin 

objętych pomocą 

finansową wynikającą 

z ustawy „Za życiem” 

- liczba rodzin 

objętych wsparciem 

asystenta rodziny z 

ustawy ,,Za życiem” 

- liczba rodzin 

objętych pomocą 

finansową wynikającą  

z ustawy ,,Za życiem” 

MGOPS 

 

1.5 Zapewnienie pomocy finansowej, 

rzeczowej, przeprowadzanie remontów, 

organizowanie kolonii dla dzieci, 

wydawanie paczek mikołajkowych, 

organizowanie rodzicom dojazdów do 

dzieci umieszczonych w placówkach 

- liczba osób 

korzystających z 

poszczególnych form 

pomocy 

- liczba 

przeprowadzonych 

Fundacja 

ARCHON + Dzieci, 

które kochacie 



całodobowych remontów 

- liczba wydanych 

paczek 

mikołajkowych 

- liczba 

zorganizowanych 

wyjazdów do dzieci 

umieszczonych w 

placówkach 

całodobowych 

- liczba dzieci 

biorących udział w 

kolonii 

 

 

 

 

2. Profilaktyka i interwencja w rodzinach zagrożonych przemocą i uzależnieniami. 

 

Lp. Zadania i sposób realizacji Wskaźniki Realizatorzy 

2.1 Monitorowanie sytuacji dziecka 

w rodzinach niepełnych i 

wielodzietnych 

- liczba rodzin niepełnych i 

niepełnych wielodzietnych 

- liczba rodziców żyjących w 

wolnych związkach 

- liczba rodzin wielodzietnych 

 

Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Placówki 

oświatowe 

2.2 Monitorowanie rodzin 

zagrożonych uzależnieniami, 

motywowanie, kierowanie na 

terapię 

- liczba rodzin zagrożonych 

uzależnieniami 

- liczba rodzin, z których 

skierowano jej członków na 

terapię alkoholową 

- liczba członków rodzin 

skierowanych na terapię 

alkoholową 

- liczba rodzin, z których 

skierowano sprawców przemocy 

na warsztaty 

korekcyjno-edukacyjne 

- liczba osób biorących udział w 

warsztatach 

korekcyjno-edukacyjnych 

- liczba sprawców przemocy 

którzy otrzymali zakaz zbliżania 

się do rodziny 

MGOPS 

Policji 

GKRPA 

OIKiP 

2.3 Monitorowanie sytuacji dzieci z 

rodzin z problemami 

- liczba rodzin z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi 

MGOPS, 

Kuratorzy, 



opiekuńczo - wychowawczymi - liczba rodzin objętych nadzorem 

kuratora 

- liczba rodzin, z którymi 

pracował asystent rodziny 

- liczba dzieci w rodzinach z 

którymi pracował asystent rodziny 

- liczba wniosków skierowanych 

do sądu przez placówki 

oświatowe o wgląd w sytuację 

dzieci lub objęciem ich nadzorem 

kuratora 

Policja, 

Placówki 

oświatowe 

 

2.4 

Prowadzenie konsultacji i 

poradnictwa specjalistycznego 

w rodzinach wymagających 

pomocy specjalistów 

 

- rodzaj i forma udzielonego 

poradnictwa specjalistycznego 

- liczba udzielonych konsultacji i 

porad 

MGOPS 

Służba zdrowia 

Placówki 

oświatowe 

GKRPA 

Żłobek 

 

 

 

2.5 

Monitorowanie sytuacji i 

wspieranie rodzin przez 

kuratorów sądowych  

 

 

- liczba rodzin, w których 

sprawowany jest nadzór 

kuratorów sądowych 

-liczba rodzin, w których kurator 

sądowy jest przyznany do pomocy 

rodzinie 

-Kuratorzy  

 

2.6 

 

 

Organizowanie różnorodnych 

form edukacyjnych dla 

rodziców i dzieci 

- liczba szkoleń, prelekcji, 

warsztatów dla rodziców 

 

liczba rodziców korzystających z 

ww. wsparcia 

- ilość programów 

profilaktycznych realizowanych 

na terenie placówek oświatowych 

- liczba dzieci korzystających z 

programów profilaktycznych 

GKRPA 

 Placówki 

oświatowe 

Policja 

MGOPS 

Żłobek 

 

2.7 

Działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych w gminie Myślenice 

 

- liczba wszczętych procedur 

,,Niebieskiej Karty" 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

 

3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin 

 

Lp. Zadanie i sposób realizacji Wskaźniki Realizatorzy 

3.1 Organizowanie wypoczynku letniego i - liczba podmiotów MGOPS  



zimowego dla dzieci organizujących 

wypoczynek letni i 

zimowy 

- liczba dzieci 

korzystających ze 

zorganizowanego 

wypoczynku w czasie 

wakacji i ferii 

zimowych 

- liczba dzieci, 

którym UMiG 

Myślenice 

dofinansował letni i 

zimowy wypoczynek 

Fundacja Archon+ 

Dzieci, które kochacie 

Kuratorium Oświaty w 

Krakowie 

UMiG 

3.2 Zapewnienie wsparcia przez asystenta 

rodziny 

- liczba asystentów 

rodziny 

-  liczba rodzin z 

którymi 

współpracował 

asystent 

MGOPS 

3.3 

 

Pomoc rodzinom, w których dzieci 

zostały umieszczone w pieczy 

zastępczej w stworzeniu odpowiedniego 

środowiska wychowawczego w celu 

umożliwienia powrotu dzieciom do 

rodzin biologicznych 

 

- liczba dzieci, które 

powróciły do rodzin 

biologicznych 

- liczba rodzin 

objętych wsparciem 

asystenta rodziny po 

powrocie dziecka z 

placówek wsparcia 

- liczba rodzin z 

którymi 

współpracował 

asystent rodziny nad 

powrotem dziecka z 

pieczy zastępczej 

 

MGOPS 

3.4 Prowadzenie działalności 

profilaktycznej w ramach 

realizowanych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

oraz rodziców i opiekunów 

- liczba programów 

profilaktycznych 

- liczba uczniów i 

rodziców/ opiekunów  

jaka skorzystała z 

programów 

profilaktycznych 

Placówki oświatowe 

 

 

3.5 Promowanie zdrowego trybu życia, 

wzmocnienie więzi rodzinnych 

- liczba 

zorganizowanych 

spotkań, konferencji, 

programów 

PCPR, GKRPA 

Fundacja Archon + 

Dzieci, które kochacie 

MGOPS 



profilaktycznych Służba zdrowia 

Placówki Oświatowe 

 

 

 

4. Usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej 

trudności opiekuńczo – wychowawcze 

 

Lp. Zadanie i sposób realizacji Wskaźniki Realizatorzy 

4.1 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych pracowników pomagających 

rodzinie poprzez udział w szkoleniach, 

kursach. 

- liczba szkoleń, w 

których brali udział 

pracownicy 

- liczba 

pracowników 

przeszkolonych 

MGOPS 

Policja 

Straż miejska 

Placówki 

oświatowe 

GKRPA Żłobek 

Urząd Miasta i 

Gminy Myślenice 

4.2 Wzmocnienie współpracy na rzecz rodziny, 

pracowników socjalnych i asystenta rodziny 

z pedagogami, kuratorami innymi 

specjalistami 

- liczba podmiotów 

organizujących 

spotkania ws. 

pomocy rodzinom 

- liczba 

zorganizowanych 

spotkań na rzecz 

pracy z rodziną 

MGOPS 

Placówki 

oświatowe 

KPP PCPR OIKiP 

Kuratorzy GKRP 

4.3 Współpraca z koordynatorami rodzinnej 

pieczy zastępczej, w szczególności w 

zakresie wspierania rodzin biologicznych w 

staraniach o powrót dziecka do domu 

rodzinnego 

 

- liczba dzieci 

powracających do 

rodzin 

biologicznych 

MGOPS 

PCPR 

 

Źródło: opracowanie zbiorowe 

 

 

 

 

 

 



Zakładane rezultaty podjętych działań: 

1. Podniesienie bezpieczeństwa socjalnego 

2. Zapobieganie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej z powodów socjalno – bytowych 

3. Wsparcie rodzin z ciężko chorym dzieckiem 

4. Promowanie i wspieranie organizacji czasu wolnego dla dzieci i rodziców 

5. Podniesienie kompetencji rodzicielskich 

6. Zmniejszenie liczby rodzin dysfunkcyjnych 

7. Wzrost świadomości związanej z pełnieniem ról rodzicielskich 

8. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się pomocą rodzinie 

9. Podjęcie próby powrotu jak największej liczby dzieci z pieczy zastępczej do rodziny 

biologicznej 

10. Połączenie działań różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji 

11. Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów 

 

Adresaci programu 

Program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Myślenice a w szczególności do rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Niezbędne jest 

systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dezintegracji 

rodzin i promowanie rodzinnego stylu życia. Adresatami niniejszego Programu są rodziny 

dysfunkcyjne, korzystające z pomocy społeczne, ale również te które dopiero wchodzą do 

systemu pomocy społecznej. . Przede wszystkim chodzi o to, by w przyszłości uniknąć 

konieczności umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.  

Należy nadmienić, że powodzenie realizacji Programu w dużym stopniu uzależnione będzie od 

współpracy wszystkich służb działających na rzecz dziecka i rodziny. Od zintegrowania działań 

zależeć bowiem będzie zminimalizowanie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

Współdziałanie wszystkich instytucji, a przede wszystkim chęć zmiany w rodzinach 

dysfunkcyjnych, może zapewnić dzieciom pozostanie w rodzinach naturalnych, w których dzieci 

powinny mieć prawo się rozwijać i wychowywać. 

 



Realizator programu 

Założenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2018-2020 

powinny być realizowane przez podmioty, które w ramach swoich kompetencji posiadają 

obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych oraz podmioty czy osoby specjalizujące się bądź mające kontakt z dzieckiem i 

rodziną. 

Przy realizacji programu współpracować ze sobą powinny: 

1. Podmioty publiczne 

a) właściwe wydziały i stanowiska Urzędu Miasta i Gminy Myślenice: Wydział Edukacji, 

Kultury i Sportu, Wydział Ogólno – Administracyjny, Zespół Ekonomiki Oświaty; 

b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach; 

c) przedszkola i żłobek; 

d) szkoły podstawowe z oddziałami  gimnazjalnymi; 

e) Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu; 

f) Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach; 

g) świetlice wiejskie; 

h) Straż Miejska 

2. Samorządowe służby i instytucje o zasięgu powiatowym i inne: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

- Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach; 

- Sąd Rejonowy w Myślenicach; 

- Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna;  

- Ośrodek Szkolno -Wychowawczy 

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa 

- szkoły ponadgimnazjalne; 

3. Podmioty niepubliczne 

- przedszkola i szkoły niepubliczne; 



- Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno –Wychowawczy Oddział w Myślenicach; 

- Caritas Archidiecezji Krakowskiej Oddział „Betania” w Myślenicach; 

- organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny; Archon + Dzieci, które 

kochacie, Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” w Myślenicach, Myślenickie Stowarzyszenie 

pływackie Aquarius, Ludowe Kluby Sportowe z terenu Gminy Myślenice i inne 

- placówki służby zdrowia; 

- parafie rzymsko – katolickie 

 

Źródło finansowania programu 

Realizacja zadań programu może być finansowana: 

- ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego; 

- ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł; 

- ze środków pochodzących od sponsorów 

- z dotacji celowych z budżetu państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitoring 

Monitorowaniem Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 zajmować się będzie Miejsko 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach w terminie do 31 marca każdego roku 

przedkładać będzie Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu, sporządzone na 

podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań. 

Celem bieżącego monitoringu będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie 

pojawiają się podczas realizacji działań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności 

między założeniami a rezultatami, na bieżąco będą one weryfikowane i dostosowane do potrzeb 

grupy docelowej. 

 Gminny Program Wspierania Rodziny stanowi interdyscyplinarną strategię działań 

mających na celu wsparcie rodzin w wypełnianiu ich funkcji.  

Cel i zadania Programu zostały zaplanowane w sposób ogólny co umożliwia dostosowanie 

podejmowanych działań do potrzeb. Wsparcie rodzin będzie miało charakter profilaktyczny, 

edukacyjny i ochronny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – ANKIETA 

1. Instytucja, organizacja wypełniająca ankietę:  

 Szkoła podstawowa  

 Żłobek 

 Szkoła średnia  

 Przedszkole  

 Instytucja pomocy społecznej  

 GKRPA  

 Organizacja pozarządowa  

 Instytucja kultury 

 KPP 

 Służba zdrowia 

 Inna  

 

2. Czy w Pani/Pana ocenie sytuacja materialno-bytowa w rodzinach w gminie:  

 Jest dobra, rodziny funkcjonują prawidłowo,  

 Jest dobra, rodziny funkcjonują prawidłowo, lecz wymagają wsparcia i pomocy w wypełnianiu 

niektórych swoich funkcji,  

 Coraz większa liczba rodzin wymaga systematycznego wsparcia i pomocy,  

3. Ocena najczęściej występujących problemów w rodzinach:  

 rodziny funkcjonują prawidłowo – brak problemów  

1) najczęstszymi problemami występującymi w rodzinach są:  

 Osłabienie więzi rodzinnych  

 Brak umiejętności komunikacji  

 Brak wzorców – dziedziczenie negatywnego stylu życia  

 Brak umiejętności funkcjonowania w środowisku, izolacja, marginalizacja  

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (trudności wychowawcze) i prowadzenia 

gospodarstwa domowego  



 Ubóstwo – niewystarczające dochody  

 Trudności mieszkaniowe  

 Uzależnienia  

 Przemoc  

 Bezrobocie  

 Niepełnosprawność  

 Długotrwała choroba  

 Brak poczucia stabilizacji w związkach nieformalnych  

 Niepełna rodzina – samotne wychowywanie dzieci przez jednego z rodziców  

 Konieczność wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy przez jednego lub obojga rodziców  

 Zmiana modelu rodziny z wielopokoleniowej ; dziadkowie – rodzice - dzieci, na rodzinę ; rodzice 

– dzieci  

 Izolacja i problemy związane ze sprawowaniem opieki nad chorym lub niepełnosprawnym 

członkiem rodziny  

 Kariera zawodowa rodziców, brak czasu dla dzieci  

 Brak „nadzoru społecznego”, anonimowość, brak zainteresowania środowiska lokalnego  

 inne/ jakie…………………………………………………………………………………….  

4. Czy problemy wykazane w pkt. 1) mają tendencję:  

 Wzrostową   

 Malejącą  

 Utrzymują się na tym samym poziomie od kilku lat   

5. Jakie działania mające na celu zapobieganie lub ograniczenie występowania problemów w 

rodzinach należy podjąć w gminie Myślenice: 

  

1)  Działania zmierzające do wzmocnienia lub nabycia przez rodziców prawidłowych 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:  

( proszę określić stopień ważności każdego z działań w skali od 0 do 10)  

a. Pełnienie ról rodzicielskich                                    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



b. Stosowanie właściwych metod wychowawczych                   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Prawidłowej komunikacji w rodzinie                            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d. Kształtowanie norm i wartości rodzinnych                        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów                      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f. Organizacji czasu wolnego dla rodziny i dziecka                   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1) Działania zmierzające do wzmocnienia lub nabycia przez rodziców prawidłowych 

umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego w zakresie : 

a. Racjonalnego gospodarowania budżetem                         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Określania prawidłowej hierarchii potrzeb                        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Podziału obowiązków w rodzinie                               0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d. Dbanie o higienę i zdrowy styl życia członków rodziny            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e. Utrzymanie czystości w domu                                  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f. Organizowanie przestrzeni w domu                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g. Przygotowanie pełnowartościowych, zróżnicowanych i ekonomicznych posiłków 

dostosowanych do wieku i potrzeb dziecka                       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2) Działania zmierzające do wzmocnienia lub nabycia prawidłowych umiejętności społecznego 

funkcjonowania w zakresie: 

a. Korzystania z zasobów środowiska lokalnego                     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Załatwiania spraw urzędowych                                 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Komunikacji społecznej                                       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) Działania zmierzające do zabezpieczania potrzeb materialnych: 

a. Pomoc finansowa                                         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Pomoc rzeczowa                                          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                            

c. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

d. Pomoc w formie usług opiekuńczych                          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                         

4) Działania zmierzające do zwiększenia zakresu wsparcia i zagospodarowania czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży: 



a. Zapewnienie miejsca w Świetlicy Środowiskowej               0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Organizowanie zajęć w Świetlicach Szkolnych                 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach                0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d. Rozszerzenie oferty zajęć kulturalno-sportowych w gminie       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e. Inne, jakie ……………………………………………… 
 

6. Proszę wskazać, instytucje i organizacje, które swoją działalnością mogą przyczynić się do 

poprawy sytuacji rodzin:  

a. Ośrodek Pomocy Społecznej  

b. Świetlica Środowiskowa  

c. Placówki oświatowe: szkoły, przedszkola, żłobek 

d. Instytucje kultury  

e. Fundacje, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe,  

f.  Urząd Pracy, 

g.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

h. Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

i. Służba zdrowia  

j. Organizacje kościelne,  

k. Inne/jakie ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

 

 

 

                                                      Przewodniczący 

                                                    Rady Miejskiej w Myślenicach 

                                                      Tomasz Wójtowicz 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2018 – 2020. 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -2020 został 

opracowany na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej ((Dz. U. z 2017r. poz. 697z późn.zm.) 

Powołany przepis stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 letnich 

gminnych programów wspierania rodziny. Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu 

swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie poprzez organizację 

systemu i wyposażenia go w odpowiednie narzędzia. Program zawiera działania zmierzające do 

tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach 

naturalnych oraz przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów 

opiekuńczo – wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych 

instytucji zajmujących się rodzinom. Poprzedni program obowiązywał na lata 2015-2017, dlatego 

też zachodzi konieczność ustalenia kolejnego, na okres 2018 – 2020.  

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


