
UCHWAŁA NR XXXIII/222/2018
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Na podstawie art. 176 pkt  1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

Rada Gminy Bojszowy

uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kumor
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1. Wprowadzenie 

  

Rodzina jest najmniejszą, najstarszą i najpowszechniejszą formą życia społecznego 

występującą we wszystkich kulturach. W ujęciu socjologicznym stanowi najważniejszą i podstawową 

grupę społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Ma ona zasadniczy wpływ na funkcjonowanie 

człowieka w rolach społecznych oraz kształtowanie jego tożsamości i postaw. Oddziałując w sposób 

świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka przekazuje mu swój system wartości, poglądy, tradycje, 

ukierunkowuje jego aktywność i determinuje postępowanie na całe życie. To właśnie w rodzinie dziecko 

uczy się jak należy zachowywać się i działać w określonych sytuacjach, jakie przyjąć postawy, jakie 

wyznaczać cele i co czynić, by osiągnąć pożądany skutek. W rodzinie dziecko przyswaja sobie 

określone nawyki reagowania zgodne z obowiązującymi w niej wzorcami zachowań.  

Rodzina wywiera również istotny wpływ na życie emocjonalne swych członków, dlatego też powinna 

stanowić płaszczyznę, na której zaspokajane są potrzeby miłości, przywiązania, obdarzania zaufaniem, 

otaczania opieką, stwarzając tym samym warunki stabilizacji uczuciowej. Prawidłowo funkcjonująca 

rodzina daje dziecku i pozostałym członkom poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia ich rozwój osobisty, 

stanowiąc najbardziej stabilny punkt odniesienia w doświadczeniu życiowym człowieka.  

Każda rodzina ma do spełnienia określone funkcje, które w różnym stopniu realizują się w trakcie 

istnienia rodziny. Najistotniejsze z nich to:  

 funkcja prokreacyjna polegająca na zaspakajaniu potrzeb emocjonalno – rodzicielskich 

współmałżonków, pozwalająca na biologiczne przetrwanie społeczeństwa;  

 funkcja opiekuńczo – zabezpieczająca - polega na opiece nad małoletnimi, nieporadnymi 

życiowo dziećmi, chorymi i starszymi oraz zabezpieczeniu środków potrzebnych do życia;  

 funkcja socjalizacyjna - polega na wychowaniu potomstwa i nadaniu swoim członkom 

odpowiedniej pozycji społecznej;  

 funkcja kulturowa – polega na przekazaniu kolejnemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego;  

 funkcja kontrolna – polega na wzajemnym kontrolowaniu swojego zachowania, tak by było ono 

akceptowane społecznie i zgodne z obowiązującymi normami.  

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynników, wśród których istotną rolę 

odgrywają zjawiska niepożądane (m.in. uzależnienia, bezrobocie, przemoc). Ich oddziaływanie czyni 

daną rodzinę dysfunkcyjną, czyli taką, która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i 

innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązywać swoich problemów i sytuacji kryzysowych.  

Dlatego też, jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby powołane do 

wspierania rodziny winny podjąć wszystkie możliwe działania, w taki sposób, aby chronić interesy 

dziecka oraz pomóc rodzinie w przezwyciężeniu zaistniałych trudności. Działania podejmowane na 

rzecz dobra dziecka i jego rodziny powinny być ze sobą spójne i uwzględniać prawo rodziny do 

zachowania własnej tożsamości, a także konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli 

opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka.  

Rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Bojszowy przeżywające jakiekolwiek trudności w swoim 

funkcjonowaniu mogą skorzystać z szerokiego wachlarza narzędzi pomocowych oferowanych przede 
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wszystkim przez instytucje publiczne, a także organizacje pozarządowe. Wśród nich wymienić można 

m.in. wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie asystenta rodziny w przypadku trudności 

z prawidłowym wypełnianiem funkcji opiekuńczo – wychowawczych, objęcie dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego. 

 

2. Uzasadnienie wprowadzenia programu 

 

W świetle założeń ustawy z dnia 9. czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być udzielana przez 

właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne jest, aby działania i 

decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji (pomoc 

społeczna, szkoła, sąd, policja). Konsekwencją powyższego zapisu jest wprowadzenie w Gminie 

Bojszowy trzyletniego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020. Priorytetem będzie 

podejmowanie działań profilaktycznych i osłonowych, których celem jest zapobieganie marginalizacji i 

wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Każdy świadczeniobiorca powinien mieć zapewnione 

wsparcie i posiadać pewność, że może je otrzymać w instytucjach powołanych do tego celu. 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego 

systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z 

rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach niniejszego 

Programu zadania będą się koncentrować nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w 

sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu 

powrotu do środowiska rodzinnego.  Przyjęte w ramach Programu zadania są spójne z kierunkami 

działań przyjętymi w następujących aktach prawnych:        

ustawą z dnia 12 marca 2006 r. o pomocy społecznej;                

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

ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;             

ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

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

 

3. Kluczowe podmioty i ich zadania wspierające rodziny 

  

Obowiązek  wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego 

oraz na organach administracji rządowej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego  oraz 

organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, 

a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Ustawa również 

dokonuje podziału kompetencji, w tym działań i zadań pomiędzy samorządami.  

Wdrażany system wsparcia zorientowany jest na potrzeby odbiorców – rodziny  i dziecka,  

a regułą jego działania jest dostosowywanie się i reagowanie na pojawiające się  w rodzinie trudności 
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poprzez stałe udoskonalanie oraz poszerzanie oferty pomocy. System wspierania funkcjonujący 

zgodnie z zasadą ponadsektorowej współpracy między podmiotami działającymi  

na rzecz rodzin i dzieci, działa w ramach trzech obszarów zadaniowych:  

 wspierania rodziny  

 wspierania systemu pieczy zastępczej  

 wspierania usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. 

Ponad wyznaczonymi ramami organizacyjnymi systemu, jako priorytetową przyjęto zasadę, zgodnie z 

którą w pierwszej kolejności zabezpieczane są kompleksowe formy pomocy rodzinie  

w środowisku, a tam gdzie nie jest to możliwe promuje się rodzinne formy wsparcia, jednocześnie dążąc 

do zmniejszenia liczby dzieci w systemie pieczy instytucjonalnej. 

Na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego  działają  podmioty współpracujące  ze sobą  na 

rzecz wspierania rodziny i dziecka. Jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, w 

ramach którego funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego, Urząd Gminy Bojszowy, placówki 

oświatowo – wychowawcze, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Bieruniu, Policja. Współpraca 

ma również miejsce z Sądem Rejonowym w Tychach oraz Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, pośrednio z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Tychach. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z 

zasadą pomocniczości. 

 

4. Diagnoza społeczna Gminy Bojszowy 

 

Gmina Bojszowy jest gminą wiejską położoną w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego. 

W skład gminy Bojszowy wchodzi 5 miejscowości: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Świerczyniec, Jedlina i 

Międzyrzecze. Liczba ludności na dzień 30.11.2017 r. wynosiła 7 653 osoby, w tym 3939  kobiet i 3714 

mężczyzn. 

 

Wykres Struktura mieszkańców wg płci  

 

Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Bojszowy. 

                 

Gminę Bojszowy na dzień 30.11.2017r.  zamieszkiwało 1734 osób w wieku przedprodukcyjnym (0-18 

lat), 4595 w wieku produkcyjnym (19-60 lat) i 1324 osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej), co 

obrazuje poniższy wykres. 

 

 

Wykres  Statystyka mieszkańców według wieku 

3600 3700 3800 3900 4000

mężczyźni

kobiety
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Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Bojszowy. 

 

Do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny niezbędna jest analiza danych  

o osobach i rodzinach z tereny gminy objętych wsparciem m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bojszowach.  

W 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej przyznał świadczenie 123 osobom, w tym: zasiłek stały  11 osobom; zasiłek okresowy  29 

osobom; zasiłek celowy  66 osobom; zasiłek celowy specjalny  15 osobom; zasiłek celowy na żywność 

z Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 134 os.; pomoc w formie 

dożywiania z Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 72 os.; opłacenie 

składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób. Działaniami wyłącznie w ramach pracy socjalnej objęto 

235 osób.  

Powody ubiegania się o świadczenia z systemu pomocy społecznej określa ustawa o pomocy 

społecznej. W 2016 roku świadczeniobiorcy GOPS ubiegali się o pomoc z następujących przyczyn:  

 ubóstwo – 131 osób w rodzinach, 

 potrzeba ochrony macierzyństwa – 85 osób w rodzinach, 

w tym: wielodzietność -  66 osób w rodzinach, 

 bezrobocie –  82 osób w rodzinach, 

  niepełnosprawność – 78 osób w rodzinach, 

   długotrwała lub ciężka choroba – 81 osób w rodzinach, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

– 63 osób w rodzinach, 

            w tym: rodziny niepełne – 23; rodziny wielodzietne - 22  

 przemoc w rodzinie – 7 osób w rodzinach, 

 alkoholizm – 17 osób w rodzinach, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 3 osoby w rodzinach. 

 

W 2016 roku złożono 1 031 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wynikających z ustaw o: 

świadczeniach rodzinnych, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, o systemie oświaty, dodatkach mieszkaniowych oraz pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci w tym:  

 zasiłek rodzinny -  199  wniosków;  

0 1000 2000 3000 4000 5000

powyżej 60 r.ż.

19 -60 r.ż.

0-18 r.ż
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  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -  82 wnioski;  

 świadczenie rodzicielskie – 26 wniosków; 

 zasiłek pielęgnacyjny -    28  wniosków;  

 świadczenie pielęgnacyjne -  7  wniosków;  

 specjalny zasiłek opiekuńczy -    2   wnioski;  

 fundusz alimentacyjny -     10   wniosków;  

 dodatek mieszkaniowy -    2  wnioski;  

 stypendia szkolne – 22 wnioski; 

 zasiłek szkolny – 2 wnioski; 

 świadczenie wychowawcze (500+) -   651   wniosków.  

        

Na mocy art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych należy zapewnić wsparcie i pomoc asystenta rodziny. 

Asystenturą rodzinną obejmuje się w pierwszej kolejności te rodziny, które na skutek deficytów 

wychowawczo – opiekuńczych zagrożone są umieszczeniem dzieci w systemie pieczy zastępczej, a 

podłoże występujących problemów ma charakter bardzo złożony. Asystent rodziny prowadzi pracę z 

rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w 

realizacji ustalonego planu pracy. Rezultaty pracy z rodzinami zależą przede wszystkim od aktywności 

tych rodzin, woli włączenia się w realizację planu pracy oraz chęci wprowadzenia zmian w życiu 

rodzinnym.  

W Gminie Bojszowy od wielu lat realizuje się zadania, których celem jest doskonalenie systemu 

wsparcia dla rodzin, zwłaszcza tych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. Aktualnie na terenie Gminy Bojszowy funkcjonuje  Placówka Wsparcia Dziennego 

działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Ta bardzo wartościowa inicjatywa 

skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia. Szczególną opieką 

otoczone są dzieci podatne na destruktywne wpływy środowiska oraz dzieci sprawiające problemy 

wychowawcze. 

Placówka Wsparcia Dziennego jest placówką opiekuńczo – wychowawczą z elementami socjoterapii, 

wspiera rodziny przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. 

Swoją działalnością pomaga dzieciom  (tym samym rodzicom) przede wszystkim w zapewnieniu opieki 

wychowawczej, pokonywaniu trudności szkolnych i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 

wychowanków, organizowaniu wolnego czasu oraz realizuje programy socjoterapeutyczne  i 

psychoprofilaktyczne. Wychowanie w Placówce opiera się na zasadach etyki oraz na uniwersalnych 

wartościach, i ma na celu przygotowanie wychowanków i ich rodziców do właściwego i pełnego udziału 

w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości. Zadania wychowawcze realizowane są w 

oparciu o rodzinę, opiekunów prawnych  wychowanków, szkołę, społeczność lokalną.  
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5.  Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 wyszkolona kadra pracownicza 
 realizacja programów osłonowych i 

profilaktycznych 
 prowadzenie działań zapobiegających 

dysfunkcjom rodzin 
 prowadzenie pracy socjalnej w sposób 

efektywny 
 zapewnianie dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego dla rodzin 
wymagających tego rodzaju wsparcia 

 rozwijanie w gminie sieci placówek 
wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży 

 koordynowanie działań instytucji 
wspierających rodziny, dzieci i młodzież 

 rozwijanie opieki przedszkolnej, 
szkolnictwa podstawowego w gminie 

  prowadzenie działań mających na celu 
podniesienie poziomu nauczania w 
gminie 

  dostosowywanie oferty spędzania 
wolnego czasu do potrzeb i oczekiwań 
dzieci i młodzieży 

 propagowanie idei wolontariatu wśród 
dzieci i młodzieży 

 prowadzenie działań profilaktycznych w 
obszarze zdrowia 

 

 brak wczesnej diagnostyki problemów 
rodziny 

 niewystarczające zabezpieczenie w 
budżecie gminy środków na realizację 
zadań z zakresu wspierania rodziny 

 niewystarczające środki finansowe na 
szerszą skalę działań na rzecz rodzin 

 brak analizy potrzeb rodzin, dzieci i 
młodzieży w gminie 

  brak działań inicjujących powstawanie w 
gminie grup wsparcia dla osób samotnie 
wychowujących dzieci  

 ograniczona współpraca z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz 
rodzin, dzieci i młodzieży  

 brak działań mających na celu 
zwiększenie dostępności opieki 
medycznej dla mieszkańców gminy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

 możliwość pozyskania środków 
finansowych zewnętrznych 

 istnienie warunków umożliwiających 
efektywne prowadzenie pracy socjalnej 

 wystarczający dostęp do placówek 
wsparcia dla dzieci i młodzieży 

 koordynacja działań instytucji 
wspierających rodziny, dzieci i młodzież 
wpływająca na skuteczność udzielanej 
pomocy 

 odpowiednia dostępność szkół 
podstawowych  

  wzrastająca liczba wolontariuszy wśród 
dzieci i młodzieży 

 wzrastająca świadomość zdrowotna 
mieszkańców 

 

 złożoność problemów rodzin 
 niespójne przepisy prawa 
 zatracanie rodzinnych wartości 
 degradacja relacji rodzinnych 
 utrzymująca się liczba rodzin 

dysfunkcyjnych 
  niedostateczne rozpoznanie potrzeb 

rodzin, dzieci i młodzieży 
 rosnąca liczba rodzin wymagających 

wsparcia w formie poradnictwa 
specjalistycznego 

 niedostateczny dostęp do opieki 
przedszkolnej 

 niezwiększająca się liczba dzieci i 
młodzieży korzystających z oferty 
spędzania czasu wolnego 

 brak możliwości  kontynuacji przez 
młodzież  nauki na poziomie 
ponadpodstawowym w gminie  
 

 brak w gminie organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
rodzin, dzieci i młodzieży 
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 niewystarczająca dostępność opieki 
medycznej w gminie 
 

 

 

 

 

6. CELE PROGRAMU 
 
Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest udzielanie kompleksowej pomocy i 

wsparcia rodzinom z terenu Gminy Bojszowy  w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. 

 

Cele szczegółowe programu: 

 podnoszenie jakości współpracy między instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i 

rodziny w Gminie Bojszowy; 

 uzyskanie kompleksowej diagnozy o sytuacji rodzin zamieszkujących Gminę Bojszowy oraz 

zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb socjalno – bytowych; 

 odnoszenie jakości  systemu wspierania rodziny i dziecka w obszarze profilaktyki, reintegracji i 

interwencji. 
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7. ZADANIA PROGRAMU I SPOSOBY REALIZACJI 

Działania służące realizacji celów szczegółowych wraz z wymaganymi wskaźnikami osiągnięcia celów zamieszczone zostały w poniższej tabeli.   
 
 
Cel główny :  

 Udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom z terenu Gminy Bojszowy  w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

 

Cel szczegółowy 1: Podnoszenie jakości współpracy między instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w Gminie Bojszowy 
 

Działania: Zadania Wskaźniki Realizatorzy  

1. Wypracowanie zasad działania 
podmiotów działających na rzecz 
dziecka i rodzin z terenu Gminy 
Bojszowy.  
 
 
 
 
 
2. Podnoszenie poziomu wiedzy w 
zakresie różnych kwestii 
społecznych wśród specjalistów 
podmiotów działających na rzecz 
rodziny  
 
 
 

1. budowanie skutecznych rozwiązań w 
zakresie wspierania rodzin 
2. stworzenie zasad systematycznej i 
skutecznej komunikacji między instytucjami 
(podmiotami działającymi na rzecz dziecka i 
rodzin) 
 
 
 
1. realizacja inicjatyw o charakterze 
szkoleniowym i konferencyjnym  
2. wymiana dobrych praktyk na poziomie 
gminnym i ponadgminnym 
 
 

 Liczba spotkań interdyscyplinarnych, 
określających  odpowiedzialność 
poszczególnych podmiotów zgodnie z 
ich kompetencjami oraz ustalenie 
sposobów przepływu informacji  

 
 

 Liczba szkoleń, konferencji, warsztatów 
itp. instytucji współpracujących na rzecz 
rodzin 

Urząd Gminy Bojszowy, 
GOPS w Bojszowach, 
Policja, Sąd, Zespół 
Kuratorów, PCPR, GKRPA, 
PP-P, Oświata, Ochrona 
zdrowia 

 
Cel szczegółowy 2: Uzyskanie kompleksowej diagnozy o sytuacji rodzin zamieszkujących Gminę Bojszowy oraz zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb 
socjalno – bytowych 

Działania:  Zadania  Wskaźniki  Realizatorzy  

Id: C69FBF8D-158A-4A30-BAD3-22067681A093. Podpisany Strona 10



1.  Monitorowanie  sytuacji  rodzin z 
terenu Gminy Bojszowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prowadzenie działań 
reintegracyjnych społecznie i 
zawodowo  

1. Ocena zasobów pomocy społecznej 
 
2. Zapewnienie pomocy finansowej i 
rzeczowej oraz dożywiania osobom i 
rodzinom tego wymagającym 
 
3. Ułatwianie dostępu do przedszkoli dla 
dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aktywizacja rodzin z problemem 
długotrwałego bezrobocia  
 
 
 
 
2. Rewitalizacja obszarów szczególnie 
zagrożonych wykluczeniem 
 

 Sprawozdawczość  
 Liczba przyznanych zasiłków i 

świadczeń                z pomocy społecznej  
 Liczba dzieci korzystających                                                  

z dofinansowania do wypoczynku 
letniego  

 Liczba dzieci i młodzieży korzystających                      
z dożywiania szkolnego 

 Liczba udzielonych świadczeń 
rodzinnych 

 Liczba udzielonych stypendiów, 
zasiłków szkolnych  

 Liczba wypłaconych świadczeń 
wychowawczych  

 Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 
 Dofinansowanie do pobytu dzieci w 

pieczy zastępczej  
 Liczba punktów pomocy rzeczowej 
 Liczba punktów przedszkolnych 
 Liczba dzieci korzystających z edukacji 

przedszkolnej 
 Liczba dzieci, których pobyt jest 

dofinansowany ze środków GOPS w 
Bojszowach zgodnie z ustawą o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej 
 

 Liczba bezrobotnych mieszkańców 
Gminy Bojszowy 

 Liczba uczestników działań 
aktywizacyjnych  

 Liczba osób podejmujących prace 
społecznie użyteczne 

 Katalog form pomocy  

 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy, GOPS w 
Bojszowach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOPS w Bojszowach, PUP 
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Cel szczegółowy 3:   Podnoszenie jakości  systemu wspierania rodziny i dziecka w obszarze profilaktyki, reintegracji i interwencji 
 

Działanie:  Zadanie:                                                                                                      Wskaźniki                                               Realizatorzy  

 Wzmacnianie potencjału 
rozwojowego rodziny 
zagrożonej dezintegracją 
społeczno-zawodową.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inicjowanie, tworzenie  i realizacja 
programów na rzecz rodziny i/lub dziecka, w 
tym zwiększających szansę na powrót 
dziecka do rodziny 
 
2. Zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta 
rodziny, w tym koordynowanie działań 
asystenta rodziny na podstawie ustawy „Za 
życiem” 
 
3. Podejmowanie działań reintegracyjnych 
dla rodzin naturalnych 
 
4. Profilaktyka niedostosowania społecznego 
dzieci i młodzieży  
 
5. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa 
specjalistycznego, w tym dążenie do 
uruchomienia punktu terapeutycznego dla 
osób uzależnionych na terenie gminy   
 
6. Podnoszenie kompetencji kadry 
pracowniczej 
 
7. Poszerzenie oferty usług społecznych na 
rzecz dziecka i rodziny 
 
 
 

 Liczba programów realizowanych na 
rzecz rodziny 

 Liczba rodzin objętych asystenturą 
 Liczba asystentów rodzin  
 Liczba dzieci powracających do rodzin 

naturalnych 
 Liczba szkoleń, indywidualnych 

konsultacji oraz innych form wsparcia 
dla rodzin i dziecka 

 Liczba grup wsparcia, w tym szkoły dla 
rodziców 

 Liczba zrealizowanych prelekcji, 
programów profilaktycznych, zajęć 
socjoterapeutycznych, korekcyjnych 

 Ilość prowadzonych konsultacji, 
poradnictwa  

 Szkolenia, kursy, warsztaty, studia, 
superwizja itp. 

PCPR, GOPS w 
Bojszowach, Urząd Gminy 
Bojszowy, PP-P, Sąd, 
Zespół Kuratorów, Policja, 
GKRPA 
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2. Wzmacnianie wartości rodziny 
 

1. Promocja wsparcia w formie rodziny 
wspierającej 
  
2. Inicjowanie regionalnych kampanii 
promocyjnych na rzecz wzmacniania 
wartości rodziny 
 
3. Promowanie i inicjowanie organizacji 
różnych form spędzania czasu wolnego w 
gronie rodzinnym 

 Konferencje, spotkania promujące 
inicjatywy na rzecz rodziny 

 Ilość artykułów i programów 
pojawiających się w lokalnych mediach 

 Wzrost inicjatyw na rzecz rodziny 

 
 
GOPS w Bojszowach, Urząd 
Gminy Bojszowy, PP-P, 
PCPR  
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8. Adresaci Programu 
 
Adresatami działań są rodziny wychowujące dzieci oraz rodziny w szczególności przeżywające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone ubóstwem, problemem 

uzależnienia oraz rodziny dotknięte przemocą na terenie Gminy Bojszowy. 

 
 

9. Finansowanie Programu 

 

Realizacja programu będzie odbywać się w zakresie posiadanych środków budżetu Gminy Bojszowy 

oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 
 

10. Monitorowanie i ewaluacja Programu 
 
Koordynatorem programu jest Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach. Monitoring będzie 

polegał na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących zrealizowanych zadań w ramach 

przedmiotowego programu, we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację. 

Syntetyczne sprawozdanie z realizacji Programu będzie ujęte w corocznych sprawozdaniach 

przekazywanych Radzie Gminy Bojszowy w terminie do 31 marca każdego roku.  
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