
UCHWAŁA NR XIV/124/19
RADY GMINY ŁUŻNA

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2022 Gminy 
Łużna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity:  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1111 ze zm.) Rada Gminy Łużna uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2022 Gminy Łużna, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łużna.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Tomasz Ptaszek
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Załącznik do uchwały Nr XIV/124/19

Rady Gminy Łużna

z dnia 28 października 2019 r.
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I   WPROWADZENIE  

 

Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka, 

gdzie nabywa wiedzę o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach, uczy 

się wyrażać swoje uczucia (lęk. obawa, radość, zadowolenie, gniew) oraz wartościowania co 

jest dobre, a co złe. Wychowują się w niej kolejne pokolenia, które w późniejszym okresie 

swojego życia kreują społeczeństwo. Dlatego kluczowe staje się wypełnianie prawidłowych 

ról społecznych. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny jest warunkiem wykreowania młodego 

pokolenia, które będzie miało poczucie własnej wartości, aspiracji, jak również będzie bazą 

do budowania kolejnej prawidłowo funkcjonującej najmniejszej komórki społecznej.  

Współczesna rodzina nie ma już monopolu wychowawczego. Dzieci i młodzież są 

w znacznie większym stopniu niż dawniej wychowywane przez szkołę, ośrodki publicznej 

rekreacji, organizacje młodzieżowe. Pozostaje nadal duże, charakterystyczne dla naszych 

czasów oddziaływanie prasy, radia, telewizji, Internetu. Jednak mimo wszystkich tych 

wpływów funkcja rodziny w kształtowaniu postaw i osobowości dziecka pozostaje nadal 

niezwykle ważna i istotna.  

Mając na względzie fakt, iż rodzina biologiczna jest najbardziej sprzyjającą 

w prawidłowym rozwoju dziecka, należy zadbać o to, by dziecko w tej rodzinie pozostało. 

Dlatego należy wspierać rodzinę, aby prawidłowo wypełniała swoje funkcje. Wsparcie 

rodziny powinno być w miarę wczesne i mieć charakter profilaktyczny.  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2022 dla Gminy Łużna stanowi 

kontynuację wybranych celów i zadań wskazanych w realizacji programu na lata 2016-2018. 

W programie bardzo mocno akcentuje się potrzebę wsparcia rodziny przeżywającej trudności 

opiekuńczo - wychowawcze. Ta grupa odbiorców wskazana jest bezpośrednio w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w której preambule czytamy, że ustawa ta 

została  przyjęta cyt. ”Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze 

strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, 

w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia 

ochrony przysługujących praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką 

społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w 

szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc rodziny przeżywającej trudności 

w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich 

może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji  pracujących 

z dziećmi i rodzicami". 

 

II  PODSTAWA  PRAWNA  

 

W celu zapobiegania i rozwiązywania istniejących problemów, z jakimi borykają się rodziny, 

powstał Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2022 dla Gminy Łużna, 

w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Jego opracowanie i wdrażanie odpowiada właściwym przepisom prawnym, do 

których należą: 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1507 

z późn. zm.), 
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4) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 473), 

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

z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.),  

6) Ustawa z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), 

7) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

852 ), 

8) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1390), 

9) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łużna. 

 

III  DIAGNOZA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA  
      

Gmina wiejska Łużna położona jest w powiecie gorlickim w województwie 

małopolskim. Siedziba władz samorządowych znajduje się w miejscowości Łużna, a cała 

Gmina składa się z sześciu miejscowości: Łużna, Szalowa, Wola Łużańska, Mszanka, Biesna 

i Bieśnik. 

Punktem wyjściowym do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

jest analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łużnej oraz dane demograficzne w latach 2016-2018.  

 

 Ludność Gminy Łużna liczy 8 627 mieszkańców (stan na 31.12.2018 r.). 

 

 

Tabela Nr 1  Struktura ludności na terenie Gminy Łużna  w latach 2016-2018 
 

Wiek 
Ogółem 

2016r 
Mężczyźni Kobiety 

Ogółem  

2017r. 
Mężczyźni Kobiety 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni  Kobiety 

0 – 2 292 153 139 203 113 90 318 163 155 

3 91 51 40 105 46 59 103 47 56 

4-5 213 103 110 182 97 85 188 99 89 

6 125 70 55 100 47 53 102 48 54 

7 112 54 58 115 55 60 114 55 59 

8-12 528 289 239 568 307 261 574 313 261 

13-15 281 156 125 294 160 134 293 159 134 

16-17 215 117 98 186 101 85 185 101 84 

18 108 60 48 103 58 45 103 58 45 

19 – 65 2911 2911  2916 2916  2896 2896  

19 – 60 2443  2443 2444  2444 2439  2439 

> 65 405 405  455 455  430 430  

> 60 858  858 919  919 882  882 

Ogółem 8582 4369 4213 8590 4355 4235 8627 4369 4258 

źródło : dane własne Gminy  
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 Z analizy powyższych danych wynika, iż w wieku 0-3 lat w roku 2016 było 383 dzieci, w 

roku 2017 - 308 dzieci, natomiast w 2018 r. -  421 dzieci,  co stanowi 4,5% - 2016 r.,  3,6% - 

2017 r.  i 4,9%  - 2018 r. ogółu mieszkańców.   

Natomiast w wieku od 0-18 lat w roku 2016 r. – 1 965 osoby, co stanowi – 22,9%, a 

w roku 2017 r. – 1 856 osób, co stanowi 21,6%, zaś 1 980 osoby, co stanowi 23% w 2018 r. 

ogółu mieszkańców. Dane te świadczą o tym, iż w porównaniu z poprzednimi latami w 2018 

roku można zauważyć niewielką tendencję wzrostową osób w wieku do 18 lat.   

 

Tabela Nr 2 Rzeczywista liczba rodzin i osób objęta pomocą w latach 2016-2018 
 

Wyszczególnienie 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 
Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań 

własnych 

234 837 184 591 180 542 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 

4 5 5 6 7 8 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań własnych 

233 836 181 588 178 540 

Pomoc udzielana w postaci pracy 

socjalnej  

341 1049 195 616 234 692 

w tym wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej  

130 297 55 184 81 255 

Źródło : opracowania własne GOPS Łużna 
 

Istotną rolę zgodną z polityką społeczną państwa odgrywa praca socjalna 

w połączeniu ze wsparciem finansowym lub rzeczowym.   

 

W sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich 

lub władza ta zostaje im ograniczona, Sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki 

zastępczej i umieszczeniu poza rodziną biologiczną.   

 

Tabela Nr 3  Dane dotyczące pieczy zastępczej 
 

Piecza zastępcza 
Rok: 2016 2017  2018 

Liczba dzieci umieszczanych z terenu Gminy Łużna w pieczy 

instytucjonalnej  
0 0 0 

Liczba dzieci umieszczanych z terenu Gminy Łużna w pieczy  

rodzinnej  
0 1 2 

Liczba dzieci przebywających z terenu Gminy Łużna w pieczy 

instytucjonalnej 
4 4 4 

Liczba dzieci przebywających  z terenu Gminy Łużna w pieczy 

rodzinnej 
6 7 9 

 Źródło : opracowania własne GOPS Łużna 
 

 W 2016 roku w pieczy zastępczej przebywało 10 dzieci, co stanowiło 0,51% grupy 

wiekowej od 0-18 roku życia, w 2017 roku – 11 dzieci, co stanowiło 0,59 %, natomiast 

w 2018 roku  – 13 dzieci, co stanowiło 0,66 % wymienionej grupy wiekowej. 
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Partycypacja w kosztach umieszczenia w pieczy zastępczej. 
 

 Zgodnie z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

Gmina Łużna ma obowiązek współfinansować pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dane w poniżej tabeli pokazują liczbę dzieci 

w pieczy zastępczej oraz koszt ich utrzymania w w/w pieczy poniesiony przez Gminę 

w ostatnich trzech latach.  

 

Tabela Nr 4 Koszty Gminy Łużna za pobyt dzieci w pieczy zastępczej  
 

Rok Liczba dzieci Odpłatność gminy 
2016 10 131 350,37 zł. 
2017 11 150 119,83 zł. 
2018 13 124 108,42 zł. 

Źródło : opracowania własne GOPS Łużna 
 

Głównymi czynnikami wpływającymi na pobyt dzieci w pieczy zastępczej to: zaniedbywanie 

dzieci w sferze emocjonalno – wychowawczej i uzależnienia rodziców, problemy opiekuńczo-

wychowawcze, w tym nieumiejętność zabezpieczenia podstawowych potrzeb dzieci, nie 

realizowanie obowiązku szkolnego przez dzieci, ograniczenie władzy rodzicielskiej i nadzór 

kuratora. 

 

Usługi asystenta rodziny. 
 

Asystent  rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania. Celem pracy 

asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilizacji życiowej, która 

umożliwi jej prawidłowe wychowanie dzieci.                

Działania asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków 

rodziny tj. rodziców i dzieci, czemu służy indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. 

Asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę jedynie wspiera ją w wykonywaniu 

określonych obowiązków, jak również w podejmowanych działaniach, pokazuje jakie  efekty 

przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te działania w taki sposób, aby przyniosły one 

zamierzone efekty. Głównym celem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia 

dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. 

Praca asystenta prowadzona jest również w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej, wówczas asystent rodziny uczestniczy we wszystkich działaniach podejmowanych 

na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

 

Tabela Nr  5 Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, jak również liczba 

rodzin, z którymi asystent zakończył współpracę w latach 2016-2018 

 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 

rodziny 

21 23 20 

Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył 

współpracę ogółem 

z tego 

0 3 3 

ze względu na zaprzestanie współpracy przez 

rodzinę 

0 2 0 

ze względu na osiągnięcie celów 0 1 3 
Źródło : opracowania własne GOPS Łużna 
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Do pracy z asystentem rodziny na podstawie prawomocnych postanowień Sądu 

Rejonowego w Gorlicach, Wydział Rodzinny i Nieletnich, w 2016 roku zostało 

zobowiązanych  10  rodzin, natomiast w roku 2017- 8 rodzin, a w roku 2018-  9 rodzin.  

 

Mówiąc o rodzinie, nie można ograniczać się tylko do rodzin dysfunkcyjnych. 

W obecnej sytuacji demograficznej naszego kraju (starzenie się społeczeństwa) należy 

podejmować działania promujące rodzicielstwo. Jednym z takich działań naszego państwa 

jest ustanowienie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach tego programu 

funkcjonuje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z co najmniej 

trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz 

dodatkowych uprawnień, przez instytucje, które podjęły współpracę w tym zakresie.  

Dane poniżej zamieszczone przedstawiają liczbę osób, którym wydano Kartę Dużej 

Rodziny w okresie ostatnich 3 lat.  

 

Tabela Nr 6 Karta Dużej  Rodziny    

 

Rok Liczba rodzin Liczba członków rodzin 

2016 46 190 

2017 30 128 

2018 32 148 

 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”, która obowiązuje od 

1 stycznia 2017 roku, dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, np. zapewnienie dostępu do informacji 

w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, jednorazowego 

świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zgodnie z w/w ustawą rodziny 

te mogą być objęte pomocą asystenta rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU 
 

 Założenia Programu Wspierania Rodziny winny realizować samorządowe jednostki 

organizacyjne, właściwe organizacje pozarządowe i inne podmioty również realizujące 

zadania na zlecenie Gminy Łużna oraz osoby specjalizujące się bądź mające kontakt 

z dzieckiem i rodziną.   

 

Tabela Nr 7  Zasoby instytucjonalne realizujące zadania mieszczące się w zakresie 

wspierania rodziny na terenie Gminy Łużna 

 

Lp

. 

Nazwa placówki / instytucji Rodzaj działalności  

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łużnej 

praca socjalna, pomoc prawna, pomoc 

psychologiczna, pomoc finansowa i 

rzeczowa, dożywianie dzieci w 

szkołach i przedszkolach, organizacja 

wypoczynku letniego w formie kolonii 

dla dzieci i młodzieży, aktywizacja 
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społeczna i zawodowa  

2. Placówki oświatowe: 

1) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w 

Łużnej (Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Łużnej i Samorządowe Przedszkole  

w Łużnej), 

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Łużnej nr 2 w Łużnej  (Szkoła 

Podstawowa  nr 2 w Łużnej  i 

Samorządowe Przedszkole w Łużnej) 

3) Szkoła Podstawowa  

w Szalowej 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 

Łużańskiej 

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Mszance 

6) Szkoła Podstawowa w Biesnej 

7) Szkoła Podstawowa w Bieśniku  

8) Samorządowe Przedszkole  

w Szalowej 

Działalność edukacyjno - 

wychowawcza, wsparcie pedagogiczne 

dla rodziców i dzieci, organizacja zajęć 

pozalekcyjnych, realizacja programów 

edukacyjnych i profilaktycznych  

3. Centrum Usług Wspólnych w Łużnej zasiłki socjalne, stypendia socjalne 

4. Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej organizacja czasu wolnego dzieci i 

młodzieży m.in. poprzez zajęcia 

teatralne, muzyczne, plastyczne, 

fotograficzne, ogniska artystyczne, 

koła zainteresowań, zespoły amatorskie 

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Łużnej 

podejmowanie działań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, kierowanie 

na leczenie odwykowe, 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

6. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Łużnej  diagnozowanie i podejmowanie działań 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, wsparcie i pomoc rodzinom w 

przezwyciężeniu problemu przemocy 

7. Spółdzielnia Socjalna Pogórze zaplecze gastronomiczne dla 

mieszkańców Gminy Łużna 

 

Przy realizacji Programu zaangażowane będą: 

1. Podmioty publiczne: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej, 

2) przedszkola samorządowe, 

3) szkoły podstawowe, 

4) Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, 

5) właściwe referaty i stanowiska Urzędu Gminy w Łużnej. 

     2.   Podmioty niepubliczne: 

1) organizacje pozarządowe,  

2) kluby sportowe, 

3) kościoły i związki wyznaniowe, 

4) zakłady opieki zdrowotnej. 
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      3.  Podmioty publiczne o zasięgu powiatowym i inne: 

1) Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, 

3) Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorlicach, 

4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach, 

5) Sąd Rejonowy w Gorlicach. 

W realizacji swoich zadań w/w podmioty powinny kierować się dobrem rodziny, a jej 

wspieranie traktować jako priorytet, także wówczas, gdy nie stanowi ono ich podstawowej 

misji. 

 

IV  ANALIZA SWOT W OBSZARZE WSPARCIA RODZINY  
  

Analiza SWOT jest metodą analizy sytuacji społeczności lokalnej oceniającą zarówno 

wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki mogące mieć wpływ na powodzenie planu 

strategicznego.  

 

Mocne strony  Słabe strony 

1) dostępność do bezpłatnego 

poradnictwa specjalistycznego 

/pomoc  psychologiczna, prawna/  

2) dobra współpraca instytucji 

działających na rzecz rodziny 

3) dobrze przygotowana i stale 

doskonaląca umiejętności kadra 

instytucji działających na rzecz 

rodziny 

4) znajomość problemu i dobrze 

działające służby zajmujące się 

profilaktyką i wsparciem rodzin 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

5) rozwijający się system pieczy 

zastępczej 

6) ogólnodostępna oferta pomocy w 

zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 

 

1) bierna postawa rodziców wobec 

problemów występujących w rodzinie 

2) niewystarczająca ilość propozycji 

spędzania czasu wolnego   

3) brak ośrodków wsparcia dla dzieci i 

młodzieży 

4) zjawisko marginalizacji społecznej 

/wykluczenie społeczne/  

5) brak nawyków korzystania ze 

specjalistycznego poradnictwa 

6) brak mieszkań chronionych 

7) niski poziom aktywności 

beneficjentów pomocy społecznej 

zmierzający do poprawy sytuacji 

rodzinnej  

8) rozbicie więzi rodzinnych i 

społecznych 

Szanse Zagrożenia 

1) możliwość pozyskiwania 

zewnętrznych środków finansowych  

2) pozyskanie kandydatów do pełnienia 

roli rodziny wspierającej 

3) aktywizacja beneficjentów pomocy 

społecznej do zmiany swoich 

postaw życiowych 

4) upowszechnianie informacji na 

temat instytucji udzielających 

pomocy rodzinom w sytuacjach 

kryzysowych 

 

1) niska świadomość  problemów oraz 

nieumiejętność szukania pomocy 

przez rodziny dysfunkcyjne  

2) uzależnienie rodzin od pomocy 

społecznej i  dziedziczenie ubóstwa  

3) brak chęci współpracy i 

zaangażowania ze strony rodzin 

niewydolnych wychowawczo i 

opiekuńczo 

4) rosnąca liczba rodzin 

wieloproblemowych 

5) negatywne wzorce zachowań 
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społecznych 

6) wypalanie zawodowe pracowników 

7) nasilenie negatywnych zjawisk:  

przemoc, alkohol i inne uzależnienia  

 

 

V  ADRESACI  PROGRAMU  

 

Odbiorcami działań ujętych w Programie są rodziny zamieszkałe na terenie Gminy 

Łużna, wychowujące dzieci, a jednocześnie niewydolne wychowawczo, dotknięte przemocą, 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, rodziny 

zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, oraz takie, którym odebrana lub 

ograniczona została władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. 

Adresatami programu są również rodziny, które z różnych powodów potrzebują wsparcia 

instytucji w wypełnianiu zadań związanych z wychowaniem dzieci. 

 

 

VI  CELE  PROGRAMU 

 

Cel główny 
Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest stworzenie 

optymalnych warunków dla życia i rozwoju dzieci i ich rodzin w Gminie Łużna oraz 

tworzenie spójnego systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej, utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej bądź jego 

powrót do rodziny biologicznej.  

 

Cele szczegółowe 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji 

rodziny. 

2. Profilaktyka i interwencja w rodzinach zagrożonych dysfunkcją i dysfunkcyjnych. 

3. Wsparcie kadry zajmującej się pomocą na rzecz rodziny. 

4. Zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. 

 

 

CEL KIERUNKI 

DZIAŁAŃ 

WSKAŹNIKI PODMIOTY 

REALIZUJĄCE 

OKRES 

REALIZACJI 
Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

rodzinom– 

przeciwdziałanie 

marginalizacji i 

degradacji 

rodziny. 

Zapewnienie 

pomocy materialnej 

i rzeczowej 

rodzinom 

wymagającym 

wsparcia  

Liczba osób i 

rodzin 

korzystających z 

pomocy 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej, 

Centrum Usług 

Wspólnych w 

Łużnej 
 

  

2019-2022 

Udzielanie 

świadczeń w 

ramach programu 

„Rodzina 500 +”, 

„Dobry Start „  

 

Liczba rodzin 

objęta wsparciem 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

2019-2022 
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Zapewnienie 

dzieciom i 

młodzieży pomocy 

w formie gorącego 

posiłku 

 

 

Liczba osób 

objętych 

dożywianiem  
 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

2019-2022 

Realizacja 

programów 

profilaktycznych i 

edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży 

Liczba  programów 

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Łużnej, Placówki 

oświatowe 

 

2019-2022 

Zapewnienie 

rodzicom z 

dzieckiem 

niepełnosprawnym 

wsparcia zgodnie z 

ustawą „Za życiem” 

 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej, placówki 

służby zdrowia 

 

2019-2022 

Profilaktyka i 

interwencja w 

rodzinach 

zagrożonych 

dysfunkcją i 

dysfunkcyjnych 

Systematyczne 

monitorowanie 

sytuacji dzieci i 

rodzin zagrożonych 

kryzysem oraz 

rodzin z 

problemami 

opiekuńczo – 

wychowawczymi  

 

 

Liczba dzieci w 

rodzinach z 

problemami 

opiekuńczo – 

wychowawczymi 

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej 

 

2019-2022 

Współfinansowanie 

pobytu dzieci w 

pieczy zastępczej 

 

 

Liczba dzieci 

umieszczonych w 

pieczy zastępczej 

Kwota wydatków 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej 

 

2019-2022 

Monitorowanie 

rodzin zagrożonych 

uzależnieniami, 

motywowanie ich 

do leczenia   

 

Liczba rodzin 

zagrożonych 

uzależnieniami 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Łużnej 

 

2019-2022 

Podejmowanie 

działań 

interwencyjnych i 

zaradczych w 

Liczba interwencji Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej, 

Komisariat Policji 

2019-2022 
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sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa 

dzieci 

 

 

w Bobowej 

 

Zapewnienie 

rodzinom 

przeżywającym 

trudności 

opiekuńczo-

wychowawcze 

pomocy asystenta 

rodziny 

 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

asystenta rodziny 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej 

 

2019-2022 

Praca socjalna 

polegająca na 

wzmocnieniu  lub 

odzyskaniu przez 

rodzinę zdolności 

do pełnienia 

prawidłowych 

funkcji w 

społeczeństwie 

 
 

Liczba rodzin z 

dziećmi objętych 

pracą socjalną 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej 

 

2019-2022 

 

 

 

 

Rozwój ofert 

ogólnodostępnych 

zajęć 

pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych dla 

dzieci i młodzieży  

 

Liczba 

zorganizowanych 

zajęć 

pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych  

Gminny Ośrodek 

Kultury, 

Placówki 

oświatowe 

2019-2022 

Ścisła współpraca z 

przedstawicielami 

instytucji 

działającymi na 

rzecz dziecka i 

rodziny  

 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej, 

Placówki 

oświatowe, Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Łużnej, 

Kuratorzy sądowi, 

Policja, Placówki 

służby zdrowia 

 

 

Wsparcie kadry 

zajmującej się 

pomocą na rzecz 

rodziny. 
 

Szkolenie kadry 

profesjonalnie 

zajmującej się 

wsparciem rodziny  

Liczba szkoleń,  

Liczba uczestników 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej, 

Placówki 

oświatowe, Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

2019-2022 
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Alkoholowych w 

Łużnej, Gminny 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

Wspieranie osób 

profesjonalnie 

zajmujących się 

pomaganiem 

poprzez 

systematyczny 

udział w 

superwizjach 

 

Liczba superwizji, 

Liczba uczestników 

Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej 

 

2019-2022 

Zapewnienie 

kompleksowej 

pomocy i 

wsparcia dla 

kobiet w ciąży i 

ich rodzin. 

 

Wspieranie kobiet 

w ciąży ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

kobiet w ciąży 

powikłanej oraz w 

sytuacji 

niepowodzeń 

położniczych 

 

Liczba kobiet 

korzystających ze 

wsparcia 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej, 

Placówki służby 

zdrowia 

2019-2022 

Zapewnienie 

pomocy asystenta 

rodziny, 

psychologicznej i 

prawnej  

 

Liczba osób 

korzystających z 

pomocy,  

Liczba porad  

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łużnej 

 

2019-2022 

 

 

VII  ZASADY FINANSOWANIA 

  

W realizacji zadań programowych stosowane będą mechanizmy finansowe na jak 

najskuteczniejsze i najpełniejsze wykonanie założonych zadań.  

Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków: 

1) Środki finansowe z budżetu samorządowego 

2) Środki finansowe z funduszu zewnętrznego, tym rządowego, pozarządowego, 

programów celowych i funduszy unijnych. 

 

VIII  MONITORING I EWALUACJA 
 

Nieodzownym elementem towarzyszącym wdrażaniu programu jest jego 

monitorowanie i ocena realizacji. Monitoring programu umożliwi wgląd w realizację 

podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie bieżących działań 

korygujących. Monitoring programu będzie opierał  się na gromadzeniu i analizowaniu 

danych będących w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej jako 

koordynatora Programu i jednocześnie instytucji wiodącej przy jego realizacji. Dodatkowo 

pozyskane będą informacje od innych instytucji i podmiotów w zakresie wskazanym 

w Programie. Działania wyznaczone do realizacji będą obszarami podlegającymi 

monitorowaniu. Zgodnie z art. 179 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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w terminie do dnia 31 marca każdego roku składane będzie radzie gminy roczne 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawiane potrzeby 

związane z realizacją zadań. Program ma charakter otwarty, będzie podlegał ewaluacji 

w zależności od pojawiających się potrzeb.  

 

 

IX  PODSUMOWANIE  
 

Zakładanym efektem programu w Gminie Łużna jest zbudowanie zintegrowanego 

systemu pomocy w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych dzięki ścisłej współpracy instytucji i organizacji 

działających na rzecz dobra rodzin. System powinien opierać się na szybkim i skutecznym 

przepływie informacji pomiędzy instytucjami oraz efektywnym wspieraniu rodzin w kryzysie. 

Zintegrowane działania mają przyczynić się do minimalizowania negatywnych skutków 

sytuacji kryzysowych w rodzinach oraz przyczynić się do poprawy funkcjonowania rodzin, 

jednocześnie zapobiegając umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.  

Pomoc na rzecz rodzin, oferowana w ramach mniejszego programu, będzie 

nakierowana w pierwszej kolejności na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, a pomoc 

ze strony instytucji będzie uruchamiana dopiero wtedy, kiedy rodzina będzie musiała 

zmierzyć się z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć, 

wykorzystując własne zasoby i możliwości.  

  

Id: 5A70B696-7C5D-4244-8AA6-AE4ECDA065E9. Podpisany Strona 13




