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    Uchwała Nr XV/120/15 
Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 października 2015r. 
 

w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2016 - 2018. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ) oraz  
art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 332) 

uchwala się co następuje: 
§ 1 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata               
2016 – 2018 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.   

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

   Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

    /-/ Sylwester Wojtyna   
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Rady Gminy Masłów 
z dnia 29 października2015r. 

 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA 

RODZINY 

NA LATA 2016 – 2018 

GMINA  MASŁÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Gmina Masłów 

 

Strona | 3  
 

 

 

 

Spis treści 

 

Rozdział I  

§ 1. Wstęp 

§ 2. Podstawa prawna Programu  

§ 3. Diagnoza Społeczna 

§ 4. Diagnoza Problemu 

4.1 System pomocy społecznej w gminie 

4.2 Grupy objęte pomocą społeczną oraz formy świadczeń 

§ 5. Cele Programu 

5.Cel główny 

5.1Cele Szczegółowe 

5.2Działania 

5.3 Realizatorzy i partnerzy programu 

Rozdział II  

§ 6. Zadania i realizacja Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2016-2018 

6.1 Cel szczegółowy: Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków 

socjalnych  rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym 

6.2 Cel szczegółowy: Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do 

rodzin biologicznych 

6.3. Cel szczegółowy: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin 

dysfunkcyjnych 

§ 7. Adresaci Programu 

§ 8. Okres realizacji Programu 

§ 9. Monitoring i ewaluacja Programu 

§ 10. Źródła finansowania Programu 

§ 11. Sposób kontroli realizacji Programu 

§ 12. Analiza SWOT 

§ 13. Postanowienia końcowe 

 

 

 

 



 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Gmina Masłów 

 

Strona | 4  
 

 

 

 

             ROZDZIAŁ I 
 
           §1 
       WSTĘP 
 
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Masłów wyznacza zespół 

planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w procesie przywracania 

zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania, w szczególności poprzez 

pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.  

 

Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego jest pierwszym  

i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka, kształtującym jego 

osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzina jest najbardziej stabilnym 

punktem odniesienia w doświadczaniu dziecka. Obowiązkiem gminy jest dbanie  

o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i niepotrafiących 

pomyślnie rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych. Szukając prób pomocy dziecku, 

uwagę należy skupić nie tylko na problemach dziecka, ale także na problemach jego 

rodziny, bo to w dezintegracji rodziny tkwi źródło sieroctwa społecznego. Wśród 

czynników, które składają się na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski 

poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność życiową 

członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność 

wychowawczą rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci, 

a także alkoholizm jednego lub obojga rodziców, karalność sądową, przejawy 

psychopatii, maltretowanie oraz znęcanie się nad dzieckiem. Zazwyczaj niekorzystne 

sytuacje w rodzinie współwystępują ze sobą. 

Podstawą opracowania Programu Wspierania Rodziny Gminy Masłów na lata 

2016-2018 jest art. 176 pkt. 1 i art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,  

poz. 332). Zgodnie z wymienioną ustawą do zadań własnych gminy należy 

opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.  

W myśl w.w ustawy na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został 

obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej. Obowiązek ten 
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jednostki samorządu terytorialnego realizują w szczególności we współpracy  

ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, 

instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 

wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.  

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 332) działania 

realizowane przez samorząd gminy to: 

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 przezywającą trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez: 

 zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

 organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin 

wspierających, 

 prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc 

dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

b) podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c) kosztów związanych z udzieleniem pomocy, podnoszonych przez rodziny 

wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania 

rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji 

elektronicznej,  

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 

ust.3; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy; 

8) przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji, o której mowa  

w art. 193 ust. 8. 
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                                 § 2 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78  

poz. 483 ze zm.). 

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

zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 332). 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1286). 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity 

Dz.U. z 2012r. poz. 124 z późn.zm.). 

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r.  

 poz. 163 z późn.zm.) 

§ 3 

DIAGNOZA SPOŁECZNA 

Gmina Masłów to gmina wiejska położona w centralnej części woj. 

świętokrzyskiego, na terenie powiatu kieleckiego w „sercu gór świętokrzyskich”  

w północnej części województwa świętokrzyskiego. Terytorium gminy obejmuje 

obszar o powierzchni 8627 ha. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Masłów 

Pierwszy. 

Ludność 

Obecnie (stan na dzień 10.07.2015 r.) gminę zamieszkuje:  10644 osób, w tym: 

5279 kobiet  i 5365 mężczyzn 

Sołectwa 

W Gminie funkcjonują następujące sołectwa: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Dąbrowa, 

Dolina Marczakowa, Domaszowice, Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice 

Kapitulne, Mąchocice Scholasteria, Wiśniówka, Wola Kopcowa, które prężnie się 

rozwijają. 

Sąsiedztwo 

Masłów graniczy z 5 gminami: 

 od południowego - zachodu z miastem i gminą Kielce 
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 od północy z gminą Zagnańsk 

 od zachodniej i północno - zachodniej strony z gminą Miedziana Góra 

 od północnego-wschodu z gminą Łączna 

 od wschodu z miastem i gminą Bodzentyn 

 od południa i południowego wschodu z gminą Górno 

Masłów położony jest w obniżeniu pomiędzy dwoma wzniesieniami: Białą Górą 

(416,9 m n.p.m.) i Górą Klonówką (473 m n.p.m). Piękne krajobrazy Gór 

Świętokrzyskich oraz dobrze rozwinięta sieć dróg i bliskość miasta czynią gminę 

szczególnie atrakcyjną. Ponadto atrakcyjne położenie gminy powoduje, że jest ona 

naturalnym zapleczem rekreacyjnym dla Kielc. W gminie istnieją warunki do 

uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego, kolarstwa górskiego i sportów 

lotniczych. Zieleń łąk i lasów, piękne krajobrazy Gór Świętokrzyskich i rozliczne 

możliwości aktywnego spędzenia czasu, to niezaprzeczalne atuty gminy Masłów. 

Gmina Masłów cechuje się unikatowymi walorami turystycznymi, o bogatej tradycji 

kulturalnej i silnej identyfikacji z jednym z najważniejszych Polskich pisarzy – 

Stefanem Żeromskim. Stefan Żeromski żył bowiem w regionie świętokrzyskim. 

Spośród blisko dziewięćdziesięciu miejscowości na ziemi świętokrzyskiej, 

związanych ze Stefanem Żeromskim i jego rodziną, trzy znajdują się na terenie 

gminy Masłów. To Wola Kopcowa, Mąchocice Scholasteria i Ciekoty. Magnesem 

przyciągającym turystów mogą być walory krajobrazowe jak np. malowniczy 

przełom rzeki Lubrzanki oraz lokalne lotnisko. Gmina rozwija działalność 

folklorystyczną (co potwierdzają licznie działające zespoły i chóry) kultywuje 

rękodzielnictwo, co jest znaczące na skalę województwa. Na terenie gminy,  

w Masłowie Pierwszym, prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, którego 

celem jest edukacja kulturalna skierowana do wszystkich grup wiekowych 

społeczności gminnej, przy współpracy ze szkołami oraz placówkami kulturalnymi  

z terenu województwa. 

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący liczbę mieszkańców gminy Masłów  

w latach 2012 – 2014 z podziałem na płeć i wiek mieszkańców. 

Z wykresu wynika, że z roku na rok gmina wzbogaca się o nowych mieszkańców  

i tkwiący w nich potencjał. 
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§ 4 
DIAGNOZA PROBLEMU 

 
4.1. System pomocy społecznej w gminie  

System pomocy społecznej tworzą wszelkie instytucje samorządowe (nie tylko 

gminne) i rządowe oraz organizacje pozarządowe i kościelne, a także inne osoby 

prawne zaangażowane w działania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

samodzielnie. Podmioty tworzące system dysponują różnym zakresem autonomii  

i kompetencji. W ramach wzajemnych relacji działania jednego z nich wpływają  

na działania pozostałych.  

Gmina Masłów prowadzi wiele inicjatyw na rzecz wspierania rodziny m.in. 

poprzez realizację działań podejmowanych przez instytucje: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie; 

 Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w Gminie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie; 

 Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Masłowie; 

 Dom Opieki „Tęczowe zacisze”; 

 Świetlica Samorządowa w Barczy; 

 Świetlica Samorządowa w Wiśniówce; 

 Świetlica Samorządowa w Dolinie Marczakowej; 

 Świetlica Samorządowa w Ciekotach; 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie; 

 Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach; 

 Klub ‘Babiniec” i świetlica dla dzieci „VIP” działające w Wiśniówce; 

 Placówkę Wsparcia Dziennego „Promyczek”; 

 Placówki oświatowe: 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 6 przedszkoli 

samorządowych, 4 przedszkola unijne;  

 Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty; 

 LPIK- PUP w Masłowie (Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 

Powiatowego Urzędu Pracy w Masłowie) 

 Placówki ochrony zdrowia; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach; 

 Sąd Rodzinny  Wydział III Rodzinny i Nieletnich; 

 Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne. 
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W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku  

do lat 3 „Maluch 2015” gmina Masłów otrzymała ministerialne dofinansowanie  

do utworzenia żłobka samorządowego. Przewidziany termin powstania to grudzień 

tego roku. Żłobek samorządowy „Raj maluszka”  zapewni opiekę 20 maluchom  

w wieku 1-3 lat. 

Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom, rodzinom 

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie 

pokonać,  

a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomocy społecznej udziela się  

w przypadku min.: ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Pracownik socjalny w ramach swoich obowiązków powinien:  

1) przeprowadzić wywiad środowiskowy, umożliwiający diagnozę sytuacji,  

2) przygotować plan pomocy,  

3) zawnioskować o przydzielenie Asystenta rodziny, 

4) udzielić pomocy finansowej, prawnej, psychologicznej,  

5) w przypadku stwierdzenia przemocy, skierować do odpowiednich instytucji 

zajmujących się przemocą, umieścić w schronisku oraz za zgodą osoby 

poszkodowanej zwrócić się do policji o pomoc. Wszcząć procedurę odbioru 

dziecka z rodziny w sytuacji jego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. 

 

W październiku 2012 roku na terenie Gminy Masłów rozpoczęła swoją działalność 

Placówka Wsparcia Dziennego- Promyczek. Ośrodek mieści się na pierwszym 

piętrze Domu Ludowego w Woli Kopcowej. Jednostka jest otwarta od poniedziałku 

do piątku 4 godziny dziennie. Prowadzone zajęcia są skierowane dla dzieci z terenu 

Gminy Masłów w wieku 6 - 18 lat. Pobyt dziecka jest dobrowolny i nieodpłatny. 

Głównym zadaniem Placówki jest pomoc w opiece i wychowaniu dzieci. Rolą 

pracowników dydaktycznych i prowadzonych przez nich działań jest tworzenie 

warunków do rozwoju, odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej oraz 

rozwijanie zainteresowań podopiecznych. 

W ramach swojej działalności Placówka realizuje: 

 pomoc w nauce; 

 organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć 

sportowych; 
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 stałą pracę z rodziną dzieci; 

 pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych  

i  osobistych; 

 pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie 

pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywania 

umiejętności  koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym 

życiu; 

 kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem 

Celem działań wychowawczych jest: 

 umożliwianie dzieciom spędzania wolnego czasu w zorganizowanych 

warunkach, wdrażanie do  zabawy z zachowaniem zasad współpracy  

w zespole; 

 uczenie odpowiedzialności, respektowania podstawowych zasad 

międzyludzkich, szacunku dla siebie i innych; 

 zmienianie negatywnych zachowań w stosunku do innych, jak i do siebie 

samego; 

 wspieranie dzieci w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi; 

 wprowadzanie współudziału dzieci w planowaniu i organizacji zajęć; 

 rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni; 

 kształtowanie odpowiedzialności za mienie cudze i własne; 

 rozwijanie koleżeństwa i tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich; 

 propagowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia. 
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Rodzaj 

wsparcia/ 

usługa 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 

kontaktu 

(nazwisko 

koordynatora, 

informacje 

kontaktowe) 

Zajęcia I zabawy 

ruchowe 

Dzieci w wieku 6-

18 lat z terenu 

Gminy Masłów 

Siedziba Każdy 

poniedziałek  

w godzinach 

14:30-15:00 

Michał Kumór 

 

Zajęcia plastyczne Dzieci w wieku 6-

18 lat z terenu 

Gminy Masłów 

Siedziba Każdy wtorek  

w godzinach 

14:30-15:00 

Michał Kumór 

 

Zajęcia grupowe I 

socojoterapeutyczne 
Dzieci w wieku 6-

18 lat z terenu 

Gminy Masłów 

Siedziba Każda środa  

w godzinach 

14:30-15:00 

Michał Kumór 

 

Zajęcia mające na 

celu rozwój 

zainteresowań, 

zajęcia 

tematyczne 

Dzieci w wieku 6-

18 lat z terenu 

Gminy Masłów 

Siedziba Każdy czwartek w 

godzinach 14:30-

15:00 

Michał Kumór 

 

Zajęcia zabawowe 

I relaksacyjne (w 

tym kino I 

karaoke) 

Dzieci w wieku 6-

18 lat z terenu 

Gminy Masłów 

Siedziba Każdy piątek  

w godzinach 

14:30-15:00 

Michał Kumór 

 

Ping pong, 

piłkarzyki, Xbox, 

3 komputery z 

podłączeniem do 

internetu 

Dzieci w wieku 6-

18 lat z terenu 

Gminy Masłów 

Siedziba Możliwość 

korzystania  

w godzinach 

otwarcia 

jednostki. 

Michał Kumór 

 

 

W trakcie ferii zimowych oraz wakacji Placówka organizuje oddzielne zajęcia (w tym 

wyjazdy i wycieczki). Szczegółowych informacji należy szukać na stronie 

internetowej lub na profilu Promyczka na facebook'u (informacje są widoczne bez 

konieczności logowania się w serwisie) 
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Z oferty Promyczka korzysta ok. 120 dzieci rocznie, zaś na co dzień przebywa w niej 

średnio 25 dzieci.  

Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach to miejsce realizacji programów 

edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Równolegle z animacją 

kulturalną Centrum prowadzi działania w obszarze turystyki i rekreacji 

popularyzując przyrodnicze walory regionu. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie działa w oparciu o statut 

zatwierdzony przez Radę Gminy i jako instytucja upowszechniania kultury realizuje 

swoje zadania statutowe na terenie gminy Masłów oraz woj. świętokrzyskiego. 

Sprawuje jednocześnie nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum 

Edukacyjnego „Szklany Dom” w Ciekotach, świetlic samorządowych w: Barczy, 

Ciekotach i Woli Kopcowej oraz Hostelu „Lubrzanka” w Mąchocicach Kapitulnych. 

Głównym celem działalności ośrodka jest edukacja kulturalna, realizowana poprzez 

różnorodne imprezy kulturalne i sportowe organizowane dla wszystkich warstw 

wiekowych społeczności gminnej, przy współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz placówkami kulturalnymi z terenu województwa. 

Prowadzone stałe zajęcia w GOKiS 

- Próby Zespołów Ludowych prowadzone przez instruktorów, które pełnią bardzo      

ważną  rolę w kultywowaniu tradycji muzyki ludowej.  

- Spotkania Klubu Seniora 

- Zajęcia dziecięcej i młodzieżowej grupy gitarowej  

- Organizacja i współorganizacja imprez plenerowych, kameralnych, sportowych,   

konkursów, zabaw dla dzieci  

- Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierunkiem p. Marcina Stojka 

- Spotkania i konsultacje z jednostkami podległymi, placówkami oświatowym  

z terenu gminy, zespołami KGW, sołectwami i innymi instytucjami pod względem 

współpracy i współorganizacji imprez, rozwoju działalności kulturalnej, sportowej, 

turystycznej etc. 

- Zumba – taniec i fitness – dla mieszkańców gminy Masłów 

- Zajęcia nauki języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

- Redagowanie siłami społecznymi „Kuriera Masłowskiego”. Koszt wydawnictwa 

gazety   stanowi druk. 

- Udostępnianie (wynajem) pomieszczeń GOKiS na pokazy, szkolenia i uroczystości 

okolicznościowe etc. 
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Problemem przemocy w rodzinie na terenie gminy zajmuje się Zespół 

Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy skupiający wśród swoich 

członków przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na 

rzecz przeciwdziałania temu zjawisku. 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w Masłowie należy w szczególności: 

 integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów 

oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku 

 inicjowanie działań w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym 

W 2014 roku w Gminie Masłów założono 47 Niebieskich Kart w związku  

z podejrzeniem doznawania przemocy w rodzinie. Na tzw. Program Korekcyjno- 

edukacyjny dla osób nieradzących sobie z emocjami prowadzony przy Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach skierowano 22 osoby stosujące przemoc.  

 Osobami mającymi problem z uzależnieniem zajmuje się Gminna Komisja 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  

w skład której wchodzą min. przedstawiciele: oświaty, ośrodka pomocy społecznej, 

policji, służby zdrowia. Komisja prowadzi działania związane z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanią oraz integrację społeczną 

osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększa dostępność pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Ponadto prowadzony jest szereg 

programów profilaktycznych w placówkach oświatowych skierowanych do dzieci  

i młodzieży. W 2014r Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie zorganizowała wypoczynek dla 48 dzieci, 

zaś Komisariat Policji I przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dla 75 dzieci z gm. 

Masłów.  

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii w Masłowie realizuje następujące zadania: 

 zwołuje posiedzenia Komisji raz w miesiącu na których to przeprowadzane są 

rozmowy edukacyjno-motywacyjne z osobami podejrzanymi o uzależnienie 

alkoholowe.  
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 kierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Kielcach  

w celu zastosowania zobowiązania do podjęcia leczenia  

 w Punkcie Konsultacyjnym Komisji alkoholowej, przez cały rok, co drugi tydzień  

w każdy piątek w godzinach popołudniowych między godz. 15.30 a 17.30  pełni 

dyżur psychoterapeuta ds. uzależnień. 

 w ramach pomocy terapeutycznej, wszyscy uzależnieni i współuzależnieni mogą 

uczestniczyć w spotkaniach grupy  AA „Lubrzanka”, które odbywają się w Szkole 

Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii w każdy poniedziałek w okresie zimowym      

od godz. 18.00., a w okresie letnim od godz. 19.00.  

 włącza się w organizację Świętokrzyskich Dni Profilaktyki 

 organizuje letni wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

 dofinansowuje cykl warsztatów teatralnych dla grupy tworzących teatr „Kapitalny” 

działający przy Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach  

 dofinansowuje organizację pikników  profilaktyczny dla mieszkańców Gminy 

Masłów 

 organizuje dodatkowe zajęcie profilaktyczne i socjoterapeutyczne prowadzone  

w szkołach oraz w świetlicach środowiskowych poza godzinami lekcyjnymi 

prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych  nauczycieli (zajęcia świetlicowe – 

socjoterapeutyczne, zajęcia świetlicowe – przeciwdziałanie narkomanii, programy 

dla najmłodszych uczniów „Spójrz Inaczej”, „Spotkanie z Leonem”    

 organizuje konkursy profilaktyczne oraz finansuje nagrody dla uczestników 

konkursów .W roku 2014  na oddziałach odwykowych w świętokrzyskim Centrum 

Psychiatrii w Morawicy leczenie odbyło 16 osób z terenu gminy Masłów,  

a w pozostałych instytucjach wspierających (poradniach ,ośrodkach  

i przychodniach) terapię podjęło 31 osób. 

Wprowadzenie rozbudowanego systemu profilaktyki oraz współpraca różnych 

instytucji, które mają kontakt z dzieckiem ma na celu zwiększenia efektywności 

działań na rzecz rodzin wychowujących małoletnie dzieci i przeżywających trudności 

w wypełnianiu ról społecznych. Szczególną rolę przypisuje się utrzymaniu dzieci  

w ich naturalnym środowisku, dlatego też niezbędne jest profesjonalne wsparcie 

rodziców, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Obecnie na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wzmocnienie profilaktyki i pracy z rodziną na poziomie samorządu 

gminnego ma odbywać się poprzez pracę tzw. asystentów rodziny, których 

zadaniem będzie prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną.  
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W przypadku kiedy pobyt dziecka w rodzinie nie będzie możliwy zakłada się dalszy 

rozwój rodzinnej opieki zastępczej i ścisłą współpracę na poziomie gminy i powiatu 

w celu szybkiego powrotu dziecka do jego środowiska naturalnego. Współpraca 

różnych instytucji i służb jest szansą na zwiększenie efektywności działań oraz na 

bardziej skuteczne rozwiązywanie problemów dotyczących dzieci i rodziny. W 2014r 

ogółem pomocą Asystenta objętych było 10 rodzin, w tym 1 rodzina została 

zobowiązana do pracy z Asystentem przez Sąd.  

4.2. Grupy objęte pomocą społeczną oraz formy świadczeń  

Formy pomocy oferowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Masłowie są wielorakie. Do najczęściej udzielanych form należą różnego rodzaju 

zasiłki pieniężne i w naturze. Adresatami pomocy są rodziny wielodzietne, osoby 

pozostające w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte bezrobociem, długotrwale chore, 

niepełnosprawne, uzależnione, dotknięte przemocą domową oraz ludzie starzy  

i samotni. Analizę rodzin objętych pomocą w latach 2012 - 2014 przedstawiają 

poniższe wykresy opracowane na podstawie sprawozdań MPiPS za lata 2012-2014 

realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie. 

 
 

 

Wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

w latach 2012- 2014.  Z załączonego wykresu zauważyć można znaczący wzrost 

rodzin korzystających z pomocy GOPS Masłów w roku 2013 do roku 2012  
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i niewielki spadek liczby rodzin korzystających z pomocy w roku 2014 w stosunku 

do roku 2013. 

 

 

Podział rodzin ze względu na liczbę dzieci objętych pomocą społeczną 

przedstawia poniższy wykres 2.   

 

 

Przedstawione dane obrazują tendencję wzrostową w roku 2013 do roku 2012 

rodzin  

z dwójką dzieci, natomiast liczba rodzin z trojgiem dzieci utrzymuje się mniej więcej 

na tym samym poziomie w latach 2012 – 2014 tendencja malejąca jest w rodzinach 

wielodzietnych tj. z trojgiem i więcej dzieci.  

 

Wśród rodzin objętych pomocą społeczną  dominującą grupą są rodziny z takimi 

problemami jak:  

  

1. Długotrwała choroba 

2. Bezrobocie 
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3. Niepełnosprawność 

 

Zgodnie z art.191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

z dnia 9 czerwca 2011r. : 

Ust.9 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo  

w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

 

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej; 

 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku  

i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

 

Ust.10 W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust.1 pkt2  

w wysokości: 

1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

2.  30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

3. 50 % w trzecim roku i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. 

Obowiązek współfinansowania przez gminę nie dotyczy dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej przed 1 stycznia 2012 r.  

Współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w pieczy zastępczej stosuje się 

również do art. 191 ust.8, pkt 1 i 2, czyli w stosunku do dzieci umieszczonych  

w trybie interwencyjnym oraz do dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu, 

których tożsamość jest nieznana. Ze względu na anonimowość przysposobienia,  
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w przypadku dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu, zasadnym jest aby 

obowiązek współfinansowania spoczywał na gminie miejsca siedziby sądu, który 

orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej (art.191 ust.3). 

Wysokość wydatków leżąca po stronie gminy jest doprecyzowana i sztywna. 

Rozliczenia między gminą, a powiatem dokonuje się na podstawie noty 

obciążeniowej. 

 
ZESTAWIENIE DOTYCZACE WSPÓŁFINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ    

WYDATKÓW NA UTRZYMANIE DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY 
ZASTĘPCZEJ W LATACH 2012 – 2014 

ROK GMINA 

POCHODZENIA 
DZIECKA 

LICZBA DZIECI 

UMIESZCZONYCH 
W PIECZY 
ZASTEPCZEJ 

GMINA/POWIAT, 

W KTÓREJ 
PRZEBYWA 
WYCHOWANEK 

FORMA PIECZY 

ZASTEPCZEJ 

KWOTA 

WYDATKÓW  
PONIESIONYCH 
PRZEZ GMINĘ 

2012 MASŁÓW - - - - 
2013 MASŁÓW 1 MASŁÓW RODZINA 

ZASTĘPCZA 

SPOKREWNIONA 

166,06 zł 
10% 

PONIESIONYCH 
WYDATKÓW 

2014 

 

MASŁÓW 2 MASŁÓW RODZINA 

ZASTEPCZA 
SPOKREWNIONA 

1.107,64zł 

10% oraz od X 
2014r.- 30% 
poniesionych 
wydatków 

POWIAT 
CHEŁMSKI 

PLACÓWKA 
OPIEKUNCZO 
WYCHOWAWCZA 
TYPU 

SOCJALIZACYJNEGO 

3.356,27 zł 
10% 
poniesionych 
wydatków 

 
 

Dane dotyczące liczby rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci z Gminy 

Masłów z podziałem na typy rodzin uzyskano z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Kielcach. Zgodnie z nowym podziałem rodzin zastępczych, wynikającym z ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, według stanu na dzień 

10.07.2015r liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu gm. Masłów 

przedstawia się następująco: 

 w 4 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem przebywa 8 dzieci; 

 w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego (na terenie 

innego powiatu i województwa) przebywa 1 wychowanek.  

 

 

Ponadto na terenie Gminy Masłów funkcjonuje: 

 

 1 rodzinny dom dziecka 

 1 rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego 
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 5 rodzin zastępczych spokrewnionych 

 1 rodzina zastępcza niezawodowa 

W rodzinach spokrewnionych przebywają dzieci z terenu gminy, natomiast  

w pozostałych formach rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono dzieci z innych 

gmin i powiatów. 

 

Korzystając z dofinansowania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (w ramach 

ogłoszonego konkursu), zatrudniono asystenta rodziny, który w 2012r. objął opieką 

łącznie 8 rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi w tym 3 rodziny 

biologiczne dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w 2013r. dodatkowe - 3,  

a w 2014 – 1 rodzinę. Ogółem ze wsparcia asystenta w skali roku korzysta średnio 

12 rodzin. 

Opieka nad dzieckiem i rodziną powinna więc stać się podstawą wszelkich 

działań w tym zakresie, niezależnie od tego czy trudna sytuacja rodziny jest 

krótkotrwała i  przejściowa, czy też długotrwała i skomplikowana. Bardzo ważną 

kwestią w realizacji tego przedsięwzięcia będzie interdyscyplinarna współpraca 

pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji, m.in. szkoły, policji, służby zdrowia, 

pomocy społecznej, sądów i innych mających kontakt z dzieckiem i jego rodziną,  

w celu wspomagania rodziny na rzecz poprawy jej sytuacji. Naczelnym celem 

powinno być rozbudowanie systemu profilaktyki oraz zróżnicowane i profesjonalne 

działania na rzecz dziecka, jego rodziny,a także różnych form pieczy zastępczej. 

 W ramach wspierania rodzin wielodzietnych każda rodzina, z co najmniej trójką 

dzieci w wieku do 18 lat (lub 25 w przypadku osób uczących się i pozostających pod 

opieką rodziców) może skorzystać z systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych  

w ramach programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. W gminie Masłów  

do dnia 10 lipiec 2015 roku złożono 121 wniosków o wydanie takich kart.  

Pozostałe formy wsparcia świadczone na rzecz rodzin wielodzietnych realizuje 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów a także innymi ustawami obligującymi do świadczenia 

pomocy materialnej oraz niematerialnej na rzecz rodziny. 

 

§  5 
 

                                      CELE PROGRAMU 
 

5.1 Cel główny:  
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Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych,  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, oraz utrzymanie dziecka  

w rodzinie lub umożliwienie powrotu do rodziny. 

5.2 Cele szczegółowe: 

 Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków socjalnych rozwoju dziecka  

w środowisku rodzinnym, 

 Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

 Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych 

5.3 Działania: 

 Wyżej wymienione cele będą realizowane przez następujące działania: 

 uprzedzające (m.in. diagnoza, informacja, edukacja) mające na celu 

wzmocnienie roli i funkcji rodziny; 

 interwencyjne; 

 wspierająco-terapeutyczne (m. in. rozwijanie umiejętności opiekuńczo 

wychowawczych, pomoc w integracji rodziny, dążenie do jej reintegracji); 

 socjalne; 

 przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

 edukacyjne, podnoszące umiejętności zawodowe osób zajmujących się 

pomaganiem rodzinom; 

Powyższe działania będą prowadzone w formie pracy z rodziną. 

 

 

5.4 Realizatorzy i partnerzy programu 

 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1. „CIK”- rozumie się przez to Centrum Interwencji Kryzysowej z siedzibą 

Kielce ul. Urzędnicza 7B 

2. „CIS” -rozumie się przez to Centrum Integracji Społecznej z siedzibą 

Kielce ul. Wesoła 54 

3. „GKRPA” - rozumie się przez to Gminną Komisję ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowie; 

4. „GOKiS”- rozumie się przez to Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Masłowie; 

5. „GOPS”- rozumie się przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Masłowie;  
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6. „PCPR”- rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kielcach; 

7. „Placówki Służby Zdrowia” Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 

mające siedzibę na ternie Gminy Masłów; 

8. „Policja” - rozumie się przez to Komisariat Policji I w Kielcach; 

9. „Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna”- rozumie się przez  

to Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie; 

10. „Poradnie ds. uzależnień”- rozumie się przez Poradnię Leczenia 

Uzależnień z siedzibą Kielce ul. Jagiellońska 72, Ośrodek Terapii 

Uzależnienia i Współuzależnienia z siedzibą Kielce ul. J.N. 

Jeziorańskiego 65, Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia z siedzibą Kielce ul. Grunwaldzka 47; 

11. „Promyczek”- - rozumie się przez to Placówkę Wsparcia Dziennego 

Promyczek; 

12. „PUP” - rozumie się przez to Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; 

13. „Rodziny wspierające” - rozumie się przez to rodziny wspierające  

14. o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 

z 2013r., poz. 135); 

15. „Sąd Rodzinny” - rozumie się przez to Sąd Rodzinny i Nieletnich III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kielcach; 

16. „Szkoły” - rozumie się przez to Placówki Oświatowe funkcjonujące  

na terenie Gminy Masłów; 

17. „Urząd Gminy”- rozumie się przez to Urząd Gminy Masłów; 

18. „Zespół Interdyscyplinarny” - rozumie się przez to Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy działający przy 

GOPS. 

 
 
 
 
 
 
 

Rozdział II 
 

 
§ 6 
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ZADANIA I REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 
NA LATA 2016-2018 

 
 
 

6.1 Cel szczegółowy: Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków 
socjalnych rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym 
 
 

Zadania Realizatorzy/ partnerzy Planowany 
termin 
realizacji 

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 
dla rodziców  
 

CIK, GOPS, Promyczek, 
GKRPA, PCPR, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

2016-2018 

Opracowywanie i wdrażanie projektów i 

programów profilaktyczno-edukacyjnych 
dla rodzin i dzieci 
 

Promyczek, Szkoły, GOPS, 

GKRPA, stowarzyszenia-
organizacje realizujące 
programy profilaktyczne, 
PCPR 

2016-2018 

Kierowanie osób uzależnionych na leczenie 
za pośrednictwem Gminnej Komisji ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w Masłowie  

GOPS, GKRPA, Szkoły, 
Poradnie ds. uzależnień, 
Policja 

2016-2018 

Włączenie Zespołu Interdyscyplinarnego  
w rozwiązanie problemu przemocy w 
rodzinie 

Urząd Gminy, GOPS, Policja, 
Kuratorzy, GKRPA, Ośrodki 
Zdrowia 

2016-2018 

Kształtowanie u rodziców właściwych 
postaw wychowawczych zgodnych 
z normami i wartościami społecznymi 
 

GOPS, Poradnie Rodzinne, 
rodziny wspierające, Szkoły, 
Promyczek 

2016-2018 

Zapewnienie rodzinie wsparcia i pomocy 
asystenta rodziny 

GOPS, Sąd Rodzinny  
 

2016-2018 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników pomagających rodzinie przez 
udział w szkoleniach specjalistycznych 

 

GOPS, Szkoły, Zespół 
Interdyscyplinarny, Urząd 
Marszałkowski, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej 

2016-2018 

Organizowanie grup wsparcia w tym 
rodzin wspierających i najbliższych 
członków rodziny. 

GOPS, rodziny wspierające 2016-2018 

 
 
 
 
 
 
6.2 Cel szczegółowy: Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej  
do rodzin biologicznych. 

Zadania Realizatorzy/ partnerzy Planowany 
termin 
realizacji 

Utrzymywanie osobistych kontaktów dzieci z 

rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd 

GOPS, PCPR, Sąd Rodzinny 2016-2018 
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zakazał takich kontaktów 

Udzielenie pomocy rodzicom biologicznym w 
poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu 

pracy zarobkowej 

CIS, PUP, GOPS 2016-2018 

Opracowanie we współpracy z rodziną biologiczną 

planu pracy, który jest zbieżny z planem pomocy 

dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej 

PCPR, GOPS, rodzice 

biologiczni 

2016-2018 

Wsparcie finansowe rodzin dostosowane  

do bieżących potrzeb 

GOPS  2016-2018 

Pomoc rodzinom w prawidłowym prowadzeniu 
gospodarstwa domowego  

GOPS, rodziny wspierające, 
Sąd, PCPR 

2016-2018 

Angażowanie rodziców do ponoszenia 

współodpowiedzialności za sprawy dziecka (wybór 

szkoły, zawodu, doping do nauki, do poprawy 

zachowania) 

Szkoła, GOPS, PCPR 2016-2018 

 

6.3 Cel szczegółowy: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin 

dysfunkcyjnych  

Zadania Realizatorzy/ 

partnerzy 

Planowany termin 

realizacji 

Promowanie i wspieranie (organizacyjne) 

samopomocowych działań w środowisku 
lokalnym 

GOKiS, GOPS, 

GKRPA 

2016-2018 

Promocja i realizacja programów 

profilaktycznych 

GOPS, Urząd 

Gminy, Szkoły,  

Promyczek, GKRPA 

2016-2018 

Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i wejściu na 

rynek pracy  

PUP, CIS, GOPS 2016-2018 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego  

i zapewnienie w niej miejsc dla dzieci oraz 

kierowanie dzieci na zajęcia do innych placówek 
tego typu 

Urząd Gminy, 

Promyczek, Szkoła, 

GOPS,  

2016-2018 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  

i młodzieży w tym kierowanie dzieci na kolonie i 

obozy realizujące programy przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Promyczek, Szkoły, 

GKRPA  

2016-2018 

Współpraca z podmiotami pracującymi na rzecz 

rodziny z poza terenu gminy  
w zakresie kreowania i upowszechniania 

pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny.   

PCPR, GOPS, 

GKRPA, Policja, 
Promyczek, Szkoły, 

Organizacje 

pozarządowe  

2016-2018 

Objęcie dzieci indywidualną terapią 

psychologiczno-pedagogiczną  

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 
Szkoły, Promyczek 

2016-2018 

Współfinansowanie pobytu dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej 

Urząd Gminy, 

GOPS, PCPR 

2016-2018 

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka          

z rodziny przeżywającej trudności 

GOPS, Sąd Rodziny, 

PCPR 

2016-2018 

 
 

§ 7 
 

ADRESACI PROGRAMU 
 

1) Odbiorcami programu są: 



 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Gmina Masłów 

 

Strona | 25  
 

 rodziny zamieszkałe w na trenie Gminy Masłów, w których istnieje problem 

alkoholizmu, bezrobocia lub problemy opiekuńczo-wychowawcze;  

 rodziny w których dzieci zagrożone są umieszczeniem poza rodziną w pieczy 

zastępczej; 

 dzieci, które  zostały już umieszczone w placówkach bądź rodzinach 

zastępczych  

i należy czynić działania w kierunku „naprawienia” rodziny  i umożliwienia  

ich powrotu do domu rodzinnego „rodziny biologiczne”.    

 
 

       § 8 
 

OKRES  REALIZACJI  PROGRAMU 
 

Gminny Program Wspierania Rodziny obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2018r. Miejscem jego realizacji jest gm. Masłów, zaś 

Koordynatorem w/w Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Masłowie. 

 

 

§ 9 
 

MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 
 
 

I. W ramach ewaluacji Programu prowadzony będzie monitoring. Ewaluacja 

programu będzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych. Zostaną 

one pozyskane poprzez bezpośrednią rozmowę, obserwację  lub telefoniczny 

kontakt z rodzicami biologicznymi, opiekunami pieczy zastępczej, środowiskiem 

sąsiedzkim, pracownikami instytucjonalnych form pomocy rodzinie. 

II. Wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów szczegółowych: 

1. liczba udzielonych porad przez specjalistów; 

2. liczba realizowanych projektów i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla 

rodzin/dzieci; 

3. liczba rodzin wymagających wsparcia; 

4. liczba osób uzależnionych, skierowanych na leczenie; 

5. liczba osób uzależnionych, które podjęły leczenie; 

6. liczba osób uczestniczących w terapii dla sprawców i ofiar przemocy; 

7. liczba rodzin, którym przyznano asystenta rodziny;  

8. udział asystentów rodziny w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje; 
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9. udział rodzin wspierających w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje; 

10. liczba rodzin wspierających zaangażowanych w pomoc dzieciom z 

rodzin zagrożonych; 

11. liczba dzieci objętych terapią psychologiczno – pedagogiczną; 

12. liczba dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez 

placówki wsparcia dziennego; 

13. liczba rodzin wymagających wsparcia w formie usługowej; 

14. liczba dzieci, którym zapewniono udział w zajęciach edukacyjnych, w 

tym  

z elementami przeciwdziałania uzależnieniom, połączonych  z wypoczynkiem; 

15. liczba dzieci utrzymujących kontakty z rodzicami biologicznymi do 

ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 

16. liczba osób, które podjęły zatrudnienie; 

17. liczba rodzin wydatkujących otrzymane wsparcie zgodnie z 

przeznaczeniem; 

18. liczba rodzin, które nabyły podstawy prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego; 

19. liczba rodzin biologicznych dziecka, z którymi zrealizowano plan pracy 

zbieżny z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

20. liczba dzieci powracających do rodziny naturalnej; 

21. liczba rodzin biorących udział w treningach rodzicielskich. 

 

Uzyskane dane pozwolą na ocenę wartości programu oraz pomogą w dalszym 

planowaniu, realizacji i rozwoju jego działań. Ewaluacja będzie miała charakter 

usprawniający i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach 

programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych 

założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 
 
 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 finansowany 

będzie ze środków budżetu Gminy Masłów oraz środków pozabudżetowych 

pozyskanych z innych źródeł. Poniżej przedstawiono planowany harmonogram 

wydatków w zakresie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Masłowie: 

 

Lata Rozdział  
85201 

Rozdział 
85204 

Rozdział 
85206 

Kwota 

2016 23303,00 3960,00 38200,00 65463,00 

2017 23769,00 4040,00 38964,00 66773,00 

2018 24245,00 4121,00 39743,00 68109,00 

 

Kolejna tabela ilustruje harmonogram wydatków zaplanowanych  

na realizację zadania związanego z działalnością placówki wsparcia dziennego  

na terenie gm. Masłów  pn. Promyczek” (Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 

przyjęta przez radę Gminy Masłów w dn. 28 kwietnia 2015r). 

 

Lata 2016 2017 2018 Ogółem 

Kwota 135 000 137 700 141 831 414 531 

 
 

      § 11 
 

SPOSÓB KONTROLI REALIZACJI PROGRAMU 
 
 

 Realizację programu koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Masłowie. 

 W terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy składa Radzie Gminy  

roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 

 Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania 

rodziny oraz przekazywanie ich wojewodzie w wersji elektronicznej,  

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 

ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

 
§ 12 
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ANALIZA SWOT 
 
Analiza SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie 

na cztery grupy: słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia. 

 

WSPARCIE RODZINY NA TERENIE GMINY MASŁÓW 
 

Mocne strony 

 poparcie działań i współpraca           

z samorządem gminnym 

 znajomość zasobów środowiska 

lokalnego przez pracowników 

GOPS 

 zapewnienie kadrze GOPS szkoleń 

 zatrudnienie asystenta rodziny 

pozwalające na zwiększenie 

kompetencji społecznych  

i rodzicielskich oraz nabycie 

umiejętności rozwiązywania 

problemów przez rodzinę 

 działania na rzecz rodzin 

instytucji oraz placówek 

oświatowych 

 otwartość na współpracę 

partnerów programu 

 realizacja programów 

profilaktycznych 

 działanie świetlic samorządowych 

i placówek wsparcia dziennego 

 zabezpieczenie przedszkolne dla 

większości dzieci 

 wzrastająca liczba miejsc pracy 

 spadające bezrobocie 

 występowanie instytucji 

wspierania zatrudnienia (LPIK 

przy GOPS) 

Słabe strony 

 duże bezrobocie ukryte 

(nierejestrowane) 

 mała liczba ofert pracy w ramach 

PUP (Powiatowy Urząd Pracy) 

 brak działających żłobków 

 duża liczba osób korzystających  

z pomocy socjalnej 

 obciążenie pracowników GOPS 

dodatkowymi zadaniami 

 małe zaangażowanie organizacji 

pozarządowych do działań 

wspierających procesy 

wychowawcze w rodzinie 
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 realizacja projektów na rzecz 

przywrócenia do aktywności 

zawodowej osób trwale 

bezrobotnych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 prowadzenie serii szkoleń  

i kursów doradztwa i starzy 

zawodowych dla osób 

bezrobotnych 

 dostęp do bezpłatnego 

poradnictwa specjalistycznego 

 atrakcyjne zajęcia kulturalne  

i edukacyjne dla mieszkańców 

Szanse 

 wzrost świadomości jakie 

znaczenie i jaką wartość niesie ze 

sobą rodzina 

 wzrost świadomości dotyczącej 

wiedzy na temat wypełniania 

funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej przez rodziny 

 wzrost świadomości i umiejętność 

korzystania przez rodziny  

z różnych form wsparcia 

 możliwość pozyskiwania środków 

zewnętrznych 

 zbudowanie zintegrowanego 

systemu wsparcia 

 zwiększenie liczby projektów 

realizowanych przez GOPS na 

rzecz przeciwdziałania bezrobociu, 

przemocy i wykluczeniu 

społecznemu 

 rozwój systemu opieki nad dziećmi 

Zagrożenia 

 wzrost kosztów utrzymania 

rodziny 

 wypalenie zawodowe pracowników 

 zagrażające i aspołeczne formy 

spędzania czasu wolnego przez 

młodzież i dzieci 

 zbyt roszczeniowe nastawienie 

odbiorców pomocy i wsparcia 

 słaba aktywność zawodowa 

mieszkańców wsi 
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§ 13 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

 Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej wyznaczają dwa zasadnicze obszary działania, w pierwszym z nich 

kładzie się nacisk na utrzymanie dzieci w naturalnym środowisku, w drugim 

natomiast – na zapewnienie sprawnie funkcjonującego sytemu pieczy zastępczej  

w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowywania przez rodziców. 

Reasumując zakłada się w Programie stworzenie na terenie gminy Masłów 

optymalnych warunków dla poprawy życia dzieci i rodzin. Wszelkie działania  

o charakterze profilaktycznym, pomocowym i wspierającym zmierzać będą  

do samodzielnego rozwiązywania przez rodzinę własnych, różnorodnych problemów. 

Natomiast wsparcie ze strony instytucji stanowić winno jedynie uzupełnienie 

działań opiekuńczo-wychowawczych dla tych rodzin, które nie są wstanie 

samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy 

ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej, ustawy Kodeks Cywilny, 

ustawy o Finansach Publicznych. 

 

  
Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

    /-/ Sylwester Wojtyna   

 

 

 

 

 

 

                                             Uzasadnienie  

 

                                                             do Uchwały  XV/120/15 

      Rady Gminy Masłów 
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             z dnia 29 października 2015 r. 

 

 

Projekt Uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie: Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 został opracowany na podstawie art. 176 

pkt 1 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 332). Powołany przepis stanowi, że „do zadań 

własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów 

wspierania rodziny” 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

  /-/ Sylwester Wojtyna   


