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I. WSTEP 

 

1. Wprowadzenie. 

We wszystkich społeczeństwach rodzina stanowi najmniejszą, po jednostce, komórkę społeczną. 

Podstawowym zadaniem rodziny, jest wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. Rolą tej 

komórki społecznej jest pełnienie funkcji osobowych: małżeńskiej (partnerskiej), rodzicielskiej, 

braterskiej. Polski system prawny przewiduje ustawowy obowiązek wzajemnego wspierania się przez 

członków rodziny.  

Rodzina jest zorganizowanym systemem, posiadającym określoną strukturę, dążącym do 

zachowania równowagi i dostosowania się do zachodzących zmian. Środowisko rodzinne ma bardzo 

znaczący wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Wpływ ten jest największy szczególnie                   

w pierwszych latach życia dziecka.  

Obecnie w czasie nagłych zmian społecznych, zmiany wzorców postępowania, nowej 

hierarchii wartości, rodzina wydaje się być narażona na wiele zagrożeń. Rodzice nie przykładają 

należytej uwagi do dbałości o własne dzieci, o ich rozwój emocjonalny, intelektualny, psychiczny. 

Często górę biorą inne cele niż wychowanie i troska o dziecko. Oczywiście nie jest to stan dotyczący 

całości społeczeństwa Gminy Łąck, ale problem niewątpliwie istnieje. Spotykane są rodziny, które nie 

spełniają swoich naturalnych funkcji. Można zatem stawiać tezę, iż dochodzi do dysfunkcjonalności 

rodziny.  

Dysfunkcjonalny oznacza niedostosowany, nieprzystosowany do określonych celów, w tym 

społecznych, rodzicielskich.  

Cechą rodziny jest to, że jej funkcje stanowią ograniczoną całość, złożoną i jednolitą. Nie mogą być 

realizowane oddzielnie. Pomimo tego, że składa się ona z kilku osób, stanowi jednakże całość,               

i odmienne spojrzenie na własną rolę przez chociażby jedną z tych osób zaburzy funkcjonowanie całej 

komórki społecznej. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny jest tak ważne, ponieważ stanowi podstawę 

dla jej właściwej wydolności.  

 Zaspokajanie przez rodzinę potrzeb dziecka, niezbędnych dla jego rozwoju, wiąże się               

z pełnieniem przez nią funkcji zarówno podstawowych, jak i tych drugorzędnych. Zaspokojenie 

potrzeb psychicznych (bezpieczeństwo, miłość, uznanie, szacunek) i materialnych, daje podstawę 

sukcesu w postaci prawidłowego procesu wychowawczego. Warunki prawidłowego rozwoju dzieci 

dają przede wszystkim rodziny pełne. Badania wskazują, że problemy wychowawcze rodzą się 

częściej w rodzinach niepełnych, rozbitych, zrekonstruowanych.  

Pewne przyczyny zachwiania funkcjonowania rodzin tkwią w nich samych. Są to: brak 

jednego lub obojga rodziców, nieporozumienia pomiędzy rodzicami poprzedzające rozpad rodziny, 

wielodzietność, zjawiska patologiczne (najczęściej alkoholizm), długotrwała choroba lub występująca 

w rodzinie niepełnosprawność.  
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Dysfunkcjonalność rodzin może być także uwarunkowana czynnikami społecznymi. Do takich 

należą: zatrudnienie jednego z członków rodziny poza granicami kraju, nadmierne obciążenie 

zawodowe rodziców, ale z drugiej strony niechęć do podejmowania zatrudnienia, bezrobocie, 

ubóstwo, negatywny wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci i młodzieży, nienależyte 

zorganizowanie czasu wolnego najmłodszym członkom rodziny.  

Skutkiem powstania dysfunkcjonalności jest zaspokajanie potrzeb biologicznych dzieci           

w sposób niewystarczający, niezaspokajanie potrzeb edukacyjnych, psychicznych, kulturalnych, brak 

motywacji do działania, rozwój zachowań antyspołecznych. Rodziny dysfunkcyjne, niewydolne 

wychowawczo nie zapewniają dziecku możliwości osobowego rozwoju, ani nie tworzą poczucia więzi 

pomiędzy nim, a rodzicami. 

Rolą polityki społecznej realizowanej przez gminę jest dołożenie wszelkich możliwych starań 

o przywracanie prawidłowego modelu i wydolności rodziny. Działania powinny być skierowane do 

wszystkich rodzin, winny one otrzymać wsparcie w zaistniałej już sytuacji, ale także profilaktykę 

celem niedopuszczania do szerzenia się tej kwestii społecznej. Zadaniem osób pracujących                   

z rodziną jest pokazywanie właściwych wzorców postępowania oraz kształtowanie zachowań 

akceptowanych społecznie.  

 

2. Podstawa prawna programu. 

Podstawę prawną dla opracowania oraz wdrożenia do realizacji niniejszego programu stanowią 

zapisy art.176 pkt. 1 oraz art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                 

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), stanowiące, iż do zadań 

własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

które uchwala Rada gminy.  

Celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łąck na lata 2021-2023 jest 

wspieranie rodziny przeżywających trudności w wypełnianiu ról związanych z wychowywaniem, 

opieką, skuteczną ochroną dzieci, jak również prowadzenie działalności profilaktycznej w środowisku 

lokalnym w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny we współpracy                     

z samorządem lokalnym, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zajmujących się rodziną. 
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II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Koordynacja programu. 

Koordynację programu powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łącku.  

 

2. Czas realizacji programu. 

Gminny program Wspierania Rodziny w Gminie Łąck realizowany będzie w latach 2021-2023.         

W trakcie trwania realizacji dokument ten może w miarę potrzeb zostać poddany okresowej ocenie       

i modyfikacji. 

 

3. Adresaci programu. 

Adresatami Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminnie Łąck w latach 2021-2023 są: 

1) rodziny mieszkające na terenie Gminy Łąck borykające się z trudnościami w realizacji funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych (w tym: rodziny dotknięte bezrobociem, uzależnieniami, 

małoletni rodzice, rodziny, w których występują problemy zdrowotne), 

2) rodziny, w których występuje przemoc domowa, 

3) rodziny dotknięte zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi, 

4) rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, 

5) rodziny, w których członkowie mają ograniczoną lub odebraną władzę rodzicielską, 

6) przedstawiciele instytucji oraz służb działających na rzecz dziecka i rodziny. 
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III. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

1. Cel główny programu. 

Głównym celem realizacji programu jest: wsparcie rodzin przeżywających trudności w realizowaniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających jej prawidłowemu 

funkcjonowaniu. 

Główny cel programu realizowany będzie poprzez cele szczegółowe. 

 

2. Cele szczegółowe. 

1) Rozpoznawanie i analiza problemów występujących w rodzinach z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi oraz  podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu roli 

rodziny. 

 

Zadania Wskaźniki realizacji działań Realizator 

Monitorowanie środowisk 

zagrożonych uzależnieniami       

i motywowanie do 

podejmowania działań 

zaradczych 

 Liczba rodzin 

dotkniętych 

uzależnieniami, 

 Liczba osób 

podejmujących 

leczenie/terapię 

 Liczba spraw 

skierowanych do 

GKPUPAiN w Łącku 

 GOPS, 

 Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych              

w Łącku,  

 Placówki oświatowe, 

 Posterunek Policji        

w Łącku 

Realizowanie zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

 Liczba Niebieskich 

Kart, 

 Liczba spraw 

kierowanych do 

GKPUPAiN w Łącku 

 Liczba spraw 

kierowanych do sądu    

o wgląd w sytuację 

rodziny  

 GOPS, 

 Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych              

w Łącku, 

 Placówki oświatowe, 

 Posterunek Policji        

w Łącku, 

 Gminy Zespół 

Interdyscyplinarny       

w Łącku  

Realizacja projektów 

wspierających rodzinę 

 Liczba realizowanych 

projektów na terenie 

Gminy Łąck 

 Placówki oświatowe 

 

2) Zapewnienie ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych. 

 

Zadania Wskaźniki realizacji działań Realizator 

Udzielanie pomocy finansowej     

i rzeczowej  

 Liczba rodzin 

korzystających z 

pomocy społecznej, 

 Liczba osób 

otrzymujących pomoc 

 GOPS, 
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w postaci dożywiania 

Zapewnienie asysty rodzinnej  Liczba asystentów 

rodziny, 

 Liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

rodziny 

 GOPS, 

  

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

 Liczba dzieci                   

i młodzieży 

uczestniczących w 

zajęciach kulturalno-

oświatowych 

 Centrum Kultury, 

Rekreacji i Sportu        

w Łącku 

Praca z rodziną  Liczba 

współpracujących 

rodzin  

 GOPS, 

 PCPR, 

 Konsultant terapeuta 

 

3) Umożliwianie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

 

Zadania Wskaźniki realizacji działań Realizator 

Utrzymywanie kontaktów 

dzieci z rodzicami 

biologicznymi (z wyjątkiem 

przypadków, w których sąd 

zakazał takich kontaktów) 

 Liczba rodzin, w 

których podjęto takie 

działania 

 

 GOPS,  

 Placówki oświatowe, 

 Służba kuratorska, 

 PCPR w Płocku 

 

Udzielanie pomocy rodzicom 

biologicznym w poszukiwaniu, 

podejmowaniu i utrzymywaniu 

pracy zarobkowej 

 Liczba rodzin, w 

których podjęto takie 

działania 

 

 GOPS, 

 PUP w Płocku 

  

Opracowanie we współpracy z 

rodziną biologiczną planu 

pracy, który jest zbieżny z 

planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy 

zastępczej 

 Liczba rodzin, w 

których podjęto takie 

działania 

  

 GOPS, 

 Placówki oświatowe, 

 PCPR w Płocku 

 

4) Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców 

 

Zadania Wskaźniki realizacji działań Realizator 

Konsultacje specjalistyczne dla 

rodziców 

 Liczba rodzin, w 

których podjęto takie 

działania 

 

 Placówki oświatowe, 

 Konsultant terapeuta, 

 PCPR w Płocku 

 

Opracowywanie i wdrażanie 

projektów i programów 

profilaktyczno-edukacyjnych 

dla dzieci i rodzin 

 Liczba programów 

 

 Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych               

w Łącku, 
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 Placówki oświatowe 

  

Kształtowanie właściwych 

postaw wychowawczych 

zgodnych z wartościami 

społecznymi 

 Liczba rodzin, w 

których podjęto takie 

działania 

 

 GOPS, 

 Placówki oświatowe, 

 PCPR w Płocku 

Zapewnienie podwyższania 

kwalifikacji przez osoby 

realizujące zadania z zakresu 

wspierania rodziny 

 Liczba ukończonych 

kursów i szkoleń 

 GOPS, 

 Gminna Komisja 

Rozwiązywania  

Problemów 

Alkoholowych              

w Łącku  

 Placówki oświatowe, 

 Posterunek Policji        

w Łącku, 

 Gminy Zespół 

Interdyscyplinarny        

w Łącku 

 

5) Doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji działającymi na 

rzecz dzieci i rodziny.  

Wzajemna współpraca przedstawicieli szkół, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołu interdyscyplinarnego oraz innych 

instytucji, które w ramach realizowanych zadań mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną 

zwiększy bezpieczeństwo rodzin oraz wspomoże w działaniach na rzecz poprawy ich sytuacji.  
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IV. RELIZATORZY PROGRAMU 

 

Koordynatorem realizacji programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, jednakże            

z uwagi na złożone założenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łąck na lata                   

2021-2023, w realizację niniejszego programu zaangażowane zostają wszystkie te podmioty, które       

w ramach swoich obowiązków działają na rzecz rodziny i dziecka. 

Przy realizacji programu udział brać powinny: 

 właściwe referaty i stanowiska Urzędu Gminy w Łącku, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łącku, 

 Gminna Komisja Profilaktyki Uzależnień Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącku, 

 Szkoła Podstawowa w Łącku, 

 Samorządowe Przedszkole w Łącku, 

 Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK” w Zaździerzu, 

 Posterunek Policji w Łącku, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W. Czajkowski w Łącku, 

 Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku, 

 Gminny Punkt Konsultacyjny w Łącku, 

 Biblioteka Gminna, 

 Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Płocku, 

 oraz inne instytucje i podmioty działające na rzecz dzieci i rodzin zamieszkujących na terenie 

gminy Łąck. 
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Źródła finansowania programu. 

Źródłem finansowanie zadań wskazanych w niniejszym programie będą środki pochodzące z budżetu 

Gminy Łąck, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, programów 

rządowych z zakresu wspierania rodziny, funduszy europejskich. 

Środki finansowe na realizację poszczególnych działań będą uwzględniane cyklicznie w rocznych 

planach finansowych.  

 

 

2. Monitorowanie przebiegu realizacji programu. 

Monitorowanie i ewaluacja programu odbywać się będzie poprzez: 

1) Przedkładanie w terminie do 31 marca każdego roku Radzie Gminy sprawozdań z realizacji 

programu, sporządzonych na podstawie informacji przekazanych przez podmioty 

uczestniczące w realizacji, 

2) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich Wojewodzie Mazowieckiemu, w wersji elektronicznej, zgodnie z zapisami 

ustawy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


