
 

UCHWAŁA NR XXIX/150/2013 

RADY GMINY PACYNA 

z dnia 26.06.2013 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pacyna na lata 

2013- 2015.  

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 135 i poz. 154) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pacyna na lata                   

2013 – 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GMINNY  PROGRAM           

WSPIERANIA  RODZINY 

W  GMINIE  PACYNA 

NA  LATA 2013-2015 

 

 

 

 

 
 



I.      WPROWADZENIE 
 

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 

887 z późn. zm.). Zgodnie z art. 176 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy do zadań 

własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letniego gminnego programu 

wspierania rodziny. Program ten powstaje w oparciu o systematycznie dokonywane 

rozpoznanie problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy 

sytuacji w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną na poziomie lokalnym. 

Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko, w którym 

otoczone jest opieką i ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb. W prawidłowo 

funkcjonującej rodzinie, w systemie cenionych wartości, na plan pierwszy wysuwane 

jest szczęście i dobro dziecka, które daje równocześnie szczęście rodzicielskie i 

małżeńskie. Jednak nie wszystkie rodziny swoje funkcje realizacją w takim stopniu, 

by dzieci mogły się w nich prawidłowo rozwijać i czuć się szczęśliwe. W wielu 

dysfunkcyjnych rodzinach występują problemy, które zakłócają ich funkcjonowanie     

i są szczególnie  groźne  dla  dziecka, jego  rozwoju psychosomatycznego 

i wychowania. W rodzinach pojawiają się trudności na skutek czynników 

zewnętrznych ( np. bezrobocie, choroba, wzrost kosztów utrzymania). Są jednak i 

takie rodziny, w których źródło dysfunkcji tkwi w wielu czynnikach odnoszących się 

do właściwości osobowościowych członków rodziny (np. nałogi, przestępczość, 

przemoc, zaniedbywanie obowiązków). 

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej, należy 

doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej                 

i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować i wyręczać rodzinę 

w wypełnianiu jej roli, należy ją przede wszystkim wspierać i wspomagać, aby 

przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Należy budować system wspierania 

rodzin biologicznych oraz rozwijać rodzinne formy opieki zastępczej. Bardzo ważne 

zatem jest, aby wszystkie podmioty i instytucje uczestniczyły w procesie wspierania 

rodziny. 

 
 

 



II.  UWARUNKOWANIA PRAWNE 

 

Realizacja polityki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej opiera się między 

innymi na poniższych aktach prawnych : 

1) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 

954) 

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

r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 135 i poz. 154) , 

3) Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2013 r. , poz. 182  

z późn. zm.), 

4) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 234 , poz. 1536  z późn. zm.), 

5) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 

2005r. Nr 180 , poz. 1493 z późn. zm.), 

7) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 

124) , 

8) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 70 , poz. 473 z późn. zm.), 

9) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Pacyna w 

latach 2007 – 2013. 

 

III. DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE PACYNA 

Punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny jest analiza danych pozyskanych od instytucji, które w swojej pracy zajmują 

się opieką nad dzieckiem i rodziną. Dzięki współpracy w procesie tworzenia diagnozy 

udało się zgromadzić informacje pozwalające na stworzenie obrazu sytuacji w jakiej 

znajdują się obecnie rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Pacyna. Na ich 

podstawie zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy stanowiące punkt wyjścia 

do opracowania programu.  

Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią znaczną część 

klientów pomocy społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece                     

i wychowaniu własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami takimi jak: uzależnienia, 

przemoc domowa, zaburzenia równowagi sytemu rodzinnego w sytuacjach 



kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych. 

Dysfunkcje te wyrażają się głównie niedojrzałością emocjonalną, problemami we 

współżyciu z ludźmi, trudnościami adaptacyjnymi, niezaradnością w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, problemami wychowawczymi w środowisku rodzinnym i 

zawodowym. Istotną rolę zgodną z polityką społeczną państwa odgrywa praca 

socjalna w połączeniu ze wsparciem finansowym lub rzeczowym. To pracownicy 

socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt z rodziną w 

środowisku. Przeprowadzając wywiady środowiskowe dokonują diagnozy 

problemów. 

Problemy społeczne w gminie Pacyna rozwiązuje przede wszystkim Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Urzędem Gminy w Pacynie, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, 

Policją, Placówkami oświatowymi, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie i Sądem Rejonowym w Gostyninie. 

 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Pacyna liczyła 3762 mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały. 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0 – 2 50 49 99 

3 22 16 38 

4 – 5 39 34 73 

6 14 11 25 

7 19 16 35 

8 – 12 80 56 136 

13 – 15 48 65 113 

16 – 17 40 38 78 

18 22 20 42 

19 – 65 1345  1345 

19 – 60  1040 1040 

>65 224  224 

>60  514 514 

Ogółem 1903 1859 3762 
Tabela przedstawia statystykę mieszkańców wg wieku i płci.  

 
W 2012 roku z pomocy społecznej w różnej formie skorzystało 387 osób, czyli 

10,29 % ogółu mieszkańców, skupionych w 124 rodzinach. Liczba osób 

korzystających z pomocy GOPS od kilku lat jest na mniej więcej tym samym 



poziomie. W roku 2011 wielu mieszkańców naszej gminy podjęło zatrudnienie 

oferowane przez agencje pracy tymczasowej. W związku z tym spadła w tym okresie 

liczba osób otrzymujących pomoc społeczną. 

Liczbę osób i rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pacynie w ostatnich latach przedstawia się następująco: 

 

 2010 2011 2012 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

 

213 

 

200 

 

223 

Liczba rodzin 124 112 125 

Liczba osób w 

rodzinach 

394 347 387 

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób korzystających z pomocy GOPS w 

ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”    

 

 2010 2011 2012 

l. osób objętych 
programem 

231 214 231 

W tym 
korzystających z: 
posiłku 

 
255 

 
103 

 
115 

zasiłku celowego 72 4 0 

świadczenia 
rzeczowego 

186 161 166 

 
Wydatkowanie środków na realizację programu wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w poszczególnych latach: 

 2010 2011 2012 
śr. 

włas-
ne 

dotacj
a 

razem śr.wła
sne 

dotacj
a 

razem śr. 
własn

e 

dotacj
a 

razem 

posiłek 12 630 42 434 55 064 12 858 47 542 60 400 10 479 48 220 58 699 

zasiłek 
celowy 

5 530  7 766 13 296 0 420 420 0 0 0 

świadcze
nie 
rzeczowe 

70 26 100 26 170 7 162 23 138 30 300 8 175 25 780 33 955 

doposaże
nie 
stołówek 

1 801 0 1 801 0 0 0 1 346 0 1 346 

 
Łącznie: 

20 031 76 300 96 331 20 020 71 100 91 120 20 000 74 000 94 000 



Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. 289 osób (w tym 143 kobiety) 

potwierdzało w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie gotowość podjęcia pracy z 

czego jedynie 36 osób (w tym 13 kobiet) było uprawnionych  do pobierania zasiłku 

dla bezrobotnych.  

Dnia 16 maja 2011 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Pacyna powołany został 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Pacyna. Głównym celem Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie 

działań profilaktyczno – edukacyjnych na terenie gminy Pacyna.  

W ramach Zespołu Interwencyjnego tworzone są Grupy robocze w celu rozwiązania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w konkretnej rodzinie. 

Poniższa tabela przedstawia informację na temat liczby „Niebieskich kart”, które 

wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 2011 2012 I kw. 2013 

Liczba „Niebieskich kart” objętych 

działaniami Grup roboczych 

3 5 2 

 

Obecnie na terenie gminy funkcjonują 2 rodziny zastępcze spokrewnione, w 

których wychowuje się 3 dzieci. Rodziny te są objęte stałą pomocą Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.   

Na terenie gminy mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie z Filią w 

Skrzeszewach. Poza działalnością ściśle związaną z udostępnianiem materiałów 

bibliotecznych prowadzi ona również działalność kulturalno - edukacyjną skierowaną 

do dzieci i młodzieży.  Organizuje cykliczne spotkania autorskie z pisarzami m. inn. 

Ewą Chotomską i Wiesławem Drabikiem oraz konkursy recytatorskie. Dzięki 

współpracy Biblioteki z Młodzieżowym Domem Kultury i Biblioteką dla dzieci 

„Chotomek” w Płocku przedszkolaki z naszej gminy mają możliwość uczestniczenia 

w warsztatach plastyczno – muzycznych. 

Dzieci mieszkające na terenie gminy Pacyna mają możliwość korzystania z 

placu zabaw mieszczącego się w Pacynie, koło Kościoła.  



Na terenie gminy działa Pacyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Społecznych, które w ramach działań statutowych m. in. organizuje dla dzieci i 

młodzieży bezpłatne wyjazdy na basen, do kina, kręgielni i na lodowisko. 

 

IV. ANALIZA SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 poparcie działań i współpraca z 
samorządem gminnym, 

 działalność instytucji pracujących na 
rzecz rodzin, 

 systematyczne monitorowanie rodzin 
zagrożonych kryzysem przez 
pracowników socjalnych, pedagogów 
szkolnych oraz przedstawicieli innych 
zawodów kontaktujących się z rodziną,  

 dostępność do bezpłatnego poradnictwa 
specjalistycznego, realizowanego przez 
jednostki publiczne, 

 rozwijający się system pieczy zastępczej, 

 realizacja licznych programów 
osłonowych i profilaktycznych, 

 inicjowanie działań na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej członków rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 wspieranie rodzin we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego 
funkcjonowania poprzez pracę socjalną z 
rodziną, 

 istniejące placówki opiekuńczo-
wychowawcze na terenie powiatu 
gostynińskiego, 

 aktywizacja społeczna i zawodowa 
klientów Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pacynie, 

 zatrudnienie asystenta rodziny. 
 

 mała świadomość i gotowość społeczna 
w zakresie wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej, 

 niechęć osób do korzystania z 
poradnictwa specjalistycznego, tkwienie 
w uzależnieniu 
od pomocy społecznej, 

 wyuczona bezradność, 

 roszczeniowość klientów OPS, 

 narastający problem przemocy w 
rodzinach, 

 narastający problem osób uzależnionych 
od alkoholu, 

 bezrobocie i zła sytuacja finansowa, 

 brak dużych zakładów pracy, 

 niewystarczająca współpraca między 
instytucjami oraz organizacjami 
pozarządowymi, 

 brak placówek wsparcia dziennego, 

 niewystarczająca ilość środków 
finansowych na realizację Programu. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

 kierowanie pomocy do konkretnych 
adresatów, 

  racjonalne wykorzystanie środków 
finansowych, 

 

 wzrost liczby osób korzystających ze 
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 wzrost  skomplikowanych  problemów 
rodzin, 



 możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 

 

 dysfunkcje społeczeństwa. 
 
 
 

 

V. ANALIZA ZASOBÓW W GMINIE PACYNA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

W roku 2012 z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie 

skorzystało 125 rodzin.  

Uwzględniając przyczyny ubiegania się o pomoc, najczęstszym powodem w 

ostatnich latach było bezrobocie. Kolejne grupy dyspanseryjne, to: bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, 

alkoholizm członka rodziny, długotrwała choroba, niepełnosprawność.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie w ramach pracy socjalnej udziela 

swoim klientom pomocy w realizacji podstawowych funkcji rodziny i wspiera w 

wypełnianiu zadań wychowawczych mając zawsze na względzie dobro dzieci. Praca 

z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka 

poza rodziną w pieczy zastępczej. Praca  z wybraną rodziną jest prowadzona do 

momentu osiągnięcia przez tę rodzinę stabilizacji życiowej umożliwiającej 

podstawowe wypełnianie obowiązków wobec małoletnich dzieci. W momencie, gdy 

pomoc instytucjonalna w danym środowisku rodzinnym nie daje zadawalających 

efektów decyzją sądu dziecko umieszczane jest w pieczy zastępczej, powiat  

koordynuje poszukiwania dla dziecka form pieczy zastępczej, a gmina jest 

obowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie dziecka w tej pieczy. 

W kwietniu 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych zostało 

dwóch asystentów rodziny. Zajmują się oni niezależnie od pracowników socjalnych, 

wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez 

rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej 

wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia 

dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w 

rodzinie. Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta rodzinnego służyć ma 

realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. 

 



Placówki Oświatowe 

Na terenie Gminy w ramach opieki przedszkolnej działa Przedszkole 

Samorządowe w Pacynie z Filią w Skrzeszewach i w Luszynie. Dzieci i młodzież 

uczą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie (szkoła podstawowa i 

gimnazjum). 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.  

Zadania GKRPA: 

 podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, 

 udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu, 

 współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi 

w rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

Dnia 16 maja 2011 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Pacyna powołany został 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Pacyna. Głównym celem Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie 

działań profilaktyczno – edukacyjnych na terenie gminy Pacyna.  

W ramach Zespołu Interwencyjnego tworzone są Grupy robocze w celu rozwiązania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w konkretnej rodzinie. 

Policja 

Działania funkcjonariuszy na rzecz dziecka i rodziny realizowane są w oparciu 

o stałą współpracę z pedagogami szkół podstawowych i gimnazjalnych w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. W zakresie 



działań na rzecz rodzin funkcjonariusze podejmują interwencje w zakresie przemocy 

w rodzinie. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

NZOZ „MEDYK” prowadzi działania pomocowe w zakresie profilaktyki na 

rzecz dziecka i rodziny, w tym: opieka pielęgniarska i stomatologiczna, badania 

okresowe i profilaktyczne, pomoc niesiona przez pielęgniarki środowiskowe w 

przypadku zauważonej przemocy rodzinnej w formie natychmiastowej reakcji 

polegającej na zawiadomieniu właściwych instytucji, współpraca z GOPS w zakresie 

opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i seniorami. 

VI. CELE I REALIZACJA PROGRAMU 

 

CEL GŁÓWNY  

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych 

z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, a także profilaktyka 

środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu 

rodziny. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji 

opiekuńczej i wychowawczej. 

2. Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

 

 

 



Cel szczegółowy  

Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej         

i wychowawczej. 

L.p. Działania Okres 

realizacji 

Realizator Wskaźniki Źródła 

finansowania 

1 Pomoc rodzinie wg 

stwierdzonych 

potrzeb 

2013-2015 UG, GOPS Liczba rodzin 

która została 

objęta pomocą 

Środki 

własne, 

środki 

zewnętrzne 

2 Pomoc dla rodzin 

świadczona przez 

pracowników 

socjalnych 

2013-2015 GOPS Liczba rodzin 

która została 

objęta pomocą 

Środki 

własne, 

środki 

zewnętrzne 

3 Realizowanie 

programów 

profilaktycznych z 

zakresu dysfunkcji 

rodzin 

2013-2015 GOPS, placówki 

oświatowe, UG, 

Policja,  

Liczba 

zrealizowanych 

programów 

Środki 

własne 

realizatorów 

działania, 

środki 

zewnętrzne 

5 Indywidualne 

poradnictwo 

zawodowe 

psychologiczne       

i pedagogiczne. 

2012-2014 Poradnia 

Psychologiczno 

Pedagogiczna w 

Gostyninie, 

placówki 

oświatowe 

Liczba porad Środki 

własne 

realizatorów 

działania, 

środki 

zewnętrzne 

6 Kursy, szkolenia, 

warsztaty              

dla pracowników 

instytucji 

wspierających 

rodzinę. 

2012-2014 Gmina, GOPS, 

Placówki 

oświatowe 

Liczba szkoleń, 

kursów, 

warsztatów 

Liczba 

uczestników 

Środki 

własne 

realizatorów 

działania, 

środki 

zewnętrzne 

 

Cel szczegółowy  

Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych. 

L.p. Działania Okres 

realizacji 

Realizator Wskaźniki Źródła 

finansowania 

1 Analiza sytuacji 

rodzin, których 

dzieci zagrożone są 

umieszczeniem w 

pieczy zastępczej. 

2013-2015 UG, GOPS, 

Poradnia 

Psych.-

Pedagog., 

Placówki 

oświatowe,  

Liczba 

analizowanych 

rodzin 

Środki 

własne 

2 Prowadzenie 

monitoringu sytuacji 

dziecka w rodzinie 

2013-2015 UG, GOPS, 

PCPR, 

Poradnia 

Liczba 

monitorowanych 

rodzin 

Środki 

własne, 

środki 



zagrożonej kryzysem Psych.-

Pedagog., 

Placówki 

oświatowe 

 zewnętrzne 

3 Konsultacje i 

poradnictwo 

specjalistyczne      

(w tym pomoc 

psychologiczna         

i prawna) 

2013-2015 UG, PCPR, 

Poradnia 

Psych.-

Pedagog., 

Placówki 

oświatowe 

Liczba 

konsultacji 

Liczba 

udzielonych 

porad 

Środki 

własne 

realizatorów 

działania, 

środki 

zewnętrzne 

4 Organizowanie grup 

wsparcia 

(w razie potrzeb). 

2013-2015 UG, GOPS Liczba 

zorganizowanych 

grup wsparcia 

Środki 

własne 

realizatorów 

działania, 

środki 

zewnętrzne 

 

Cel szczegółowy  

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

L.p. Działania Okres 

realizacji 

Realizator Wskaźniki Źródła 

finansowania 

1 Zapewnienie pomocy 

finansowej i 

rzeczowej rodzinom 

zagrożonym  

2013-2015 UG, GOPS, Liczba rodzin 

objętych pomocą 

Środki 

własne, 

środki 

zewnętrzne 

2 Monitorowanie 

sytuacji zdrowotnej 

dzieci z rodzin 

zagrożonych 

kryzysem lub 

przeżywających 

trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych 

2013-2015 GOPS, 

służba 

zdrowia 

Liczba 

monitorowanych 

rodzin 

Środki 

własne,  

3 Organizacja czasu 

wolnego i 

wypoczynku dla 

dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 

2013-2015 UG, GOPS, 

PCPR, 

Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Liczba 

zorganizowanych 

form 

wypoczynku 

Liczba 

uczestników 

Środki 

własne 

realizatorów 

działania, 

środki 

zewnętrzne 

4 Skierowanie i 

finansowanie pobytu 

dzieci i rodzin w 

sytuacjach 

kryzysowych w 

placówce 

interwencyjnej 

2013-2015 UG, PCPR, 

GOPS 

Liczba 

skierowanych 

dzieci/rodzin 

Środki 

własne 

realizatorów 

działania 



5 Finansowanie 

funkcjonowania 

rodzin wspierających 

(w razie potrzeby). 

2013-2015 UG, GOPS Liczba rodzin 

wspierających 

Środki 

własne 

realizatorów 

działania, 

dotacje 

6 Współfinansowanie 

pobytu dziecka w 

rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu 

dziecka, placówce 

opiekuńczo- 

wychowawczej, 

regionalnej placówce 

opiekuńczo-

terapeutycznej lub 

interwencyjnym 

ośrodku 

preadopcyjnym 

2013-2015 UG, GOPS Liczba 

umieszczonych 

dzieci 

Środki 

własne 

realizatorów 

działania, 

dotacje 

 

VII. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o 

sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z 

realizacji Programu podmioty składają do dnia 15 marca każdego roku do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie. 

 
Wójt do dnia 31 marca każdego roku składa Radzie Gminy roczne 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia 

potrzeby związane z realizacją działań. 

 

VIII. EFEKTY I REZULTATY PROGRAMU 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących 

efektów: 

 polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,  

 wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka, 

 zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego 

systemu wsparcia  dla rodziny i dziecka, 

 poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,  

 przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej,  



 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania 

powstawaniu sytuacji kryzysowych,  

 wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania 

rodziny    i poprawnych relacji rodzinnych,    

 umożliwienie dzieciom umieszczonym w   pieczy zastępczej powrotu do 

rodziny naturalnej poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji,    

 rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i   organizacjami 

realizującymi program wpierania rodziny.    

IX. REALIZATORZY PROGRAMU 

Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie  

przy współpracy z następującymi instytucjami: 

 Urzędem Gminy w Pacynie, 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Zespółem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w   Rodzinie w 

Gminie Pacyna,    

 Policją, 

 Placówkami oświatowymi i kulturalnymi, 

 Zakładami Opieki Zdrowotnej, 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie 

 Organizacjami pozarządowymi. 

 

X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są: 

 budżet państwa; 

 budżet gminy; 

 inne źródła finansowania. 

 

 


