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w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023. 
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Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały nr X X I I . 156.2021 
Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 202 lr. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA L A T A 2021-2023. 

Rozdział I 
Wprowadzenie 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 jest kontynuacją 

realizowanego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w latach 2016-2020, przyjętego 

uchwałą nr XI.75.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 roku. 

Celem programu jest skuteczny system opieki nad dzieckiem i rodzinom sprzyjający 

prawidłowemu rozwojowi w Gminie Słubice. Rodzina jest podstawowym środowiskiem 

życiowym każdego człowieka. Pełni najważniejsze miejsce dla człowieka, w którym 

przychodzi na świat oraz kształtuje osobowość. Rodzina oddziałuje na dziecko poprzez 

przekazywanie mu wartości, tradycji i wzorców przyjętych w społeczeństwie. 

Dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze spowodowały destabilizację niektórych rodzin. 

Przemiany gospodarczo-kulturalne przyczyniły się do powstania problemów opiekuńczo-

wychowawczych, uzależniania, izolacji społecznej. Osłabieniu lub zerwaniu więzi 

rodzinnych, co istotnie wpłynęło na strukturę rodziny, jej spoistość, pozytywne stosunki 

między członkami rodziny, rozwój osobowości dziecka, zdolności adaptacyjne. Pojawiły się 

zjawiska o charakterze globalnym, choroby cywilizacyjne, rosnący odsetek ludzi starych, 

migracje oraz lokalne problemy: ubóstwo, bezrobocie, niewydolność opiekuńcza i 

wychowawcza, uzależnienia, brak poczucia stabilizacji życiowej i zawodowej, brak poczucia 

bezpieczeństwa socjalnego, poczucie osamotnienia, rozpad rodziny. Niekorzystne sytuacje w 

rodzinie zazwyczaj występują ze sobą. Wzrasta liczba rodzin i dzieci potrzebujących 

specjalistycznego wsparcia i zaangażowania instytucji w celu przezwyciężenia istniejących 

dysfunkcji. 

Działania służb i instytucji powołanych do pracy na rzecz dobra rodziny i dziecka powinny 

być zintegrowane ponieważ problemy występujące w rodzinie są złożone i wymagają 

interdyscyplinarnej współpracy. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest 

wsparcie rodziny w odbudowaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym 

wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. 



Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. 

Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, 

młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. Wszelkie 

działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, 

uwzględniając zasadę pomocniczości. 

I . ZADANIA WŁASNE GMINY 

W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. Dz.U. z 2020 r . , poz. 821.) o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został 

obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz 

organizacji pieczy zastępczej. Obowiązek ten jednostki realizują we współpracy ze 

środowiskiem lokalnym, Sądami, kuratorami, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi, organizacjami społecznymi oraz kościołami. 

Zgodnie z art. 176 cytując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, działania realizowane przez samorząd gminny 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 przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych 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; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego 

na terenie gminy. 

W myśl ustawy głównym celem jest dobro dzieci postrzegane jako zapewnienie 

możliwości wsparcia, w szczególności ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego oraz we wszystkich wymiarach jej społecznego funkcjonowania, niezależnie od 

sytuacji materialnej, posiadanych zasobów czy trudności co stanowi priorytet polityki 

społecznej. 

Podmiotem realizującym na poziomie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Słubicach, gdzie podstawowym zadaniem jest bezpośrednie organizowanie i wykonywanie 

zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji 

życiowej poprzez rozpoznanie tych potrzeb, bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń 

w formie pieniężnej, rzeczowej, usługowej i instytucjonalnej. 

Pomoc powinna koncentrować się na wspieraniu osób i rodzin wymagających wsparcia w 

osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, a także wzmocnieniu lub odzyskaniu 

zdolności do pełnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Podstawa prawna programu: 

- Konstytucja Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997.78. poz.483.), 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2020 r. poz. 713,1378), 

-Ustawa z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 

2020 r. ,poz. 821.), 

-Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U . z 2020 r. poz. 

218,956.), 

-Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, (Dz. U . z 2020 r. poz. 1492.), 

-Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 2050.), 

-Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. 2020.0.1876.), 

-Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U . z 2020 r. poz. 1359.), 

-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U . z 2020 r. poz. 1327.), 

-Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem' 

(Dz.U.2020.poz. 1329). 



ROZDZIAŁ I I 

I . Diagnoza sytuacji rodzin w gminie Słubice. 

1. Demografia 

Diagnoza lokalna dotycząca dysfunkcyjności rodzin w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-

wychowawczych została dokonana na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słubicach i Urzędu Gminy w Słubicach. 

Gmina Słubice jest gminą wiejską położną w województwie mazowieckim w powiecie 

płockim. Gmina znajduję się w zachodniej części Mazowsza. Obejmuję 23 wsie należące do 

gminy. Według danych Urzędu Gminy Słubice w latach 2018-2019 liczba ludności osiągnęła 

tendencję wzrostową. W roku 2018 gmina liczyła 4 431 mieszkańców 1. Natomiast w 2019 

roku gmina liczyła 4 441 mieszkańców. 

Liczba mieszkańców w latach 2018-2019 
• 2018 fis 2019 

2. Sytuacja rodzin korzystających z pomocy GOPS 

Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta znaczna liczba rodzin będących 

w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, 

wykorzystując własne możliwości, zasoby oraz uprawnienia. 

1 Dane z dnia 31.12.2018. 
2Danezdnia31.12.2019r. 



Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb. Stymuluje rodziny, zwłaszcza z dziećmi do podejmowania działań 

zmierzających w kierunku usamodzielnienia się oraz integracji z lokalnym środowiskiem. 

Poniższa tabela obrazuje liczbę rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słubicach w latach 2018-2019. 

Tabela Nr 1- Liczba rodzin korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Rok Liczba rodzin 
korzystających z 
pomocy społecznej 

Liczba osób w 
rodzinie 
korzystających z 
pomocy społecznej 

Liczba 
mieszkańców na 
terenie gminy 

Odsetek 
mieszkańców 
korzystających 
z pomocy 
społecznej w 
stosunku do 
ogólnej liczby 
mieszkańców 

2018 253 720 4431 16,25% 

2019 255 713 4411 16,16% 

Porównując dane z tabeli możemy zaobserwować, że na przestrzeni lat przybyło rodzin 

korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast zmalała liczba osób w 

rodzinach korzystających z pomocy, co przełożyło się na niższy wskaźnik odsetek 

mieszkańców korzystających z pomocy w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców. W 2019r. 

wskaźnik wyniósł 16,16%. Osoby oraz rodziny ubiegające się o pomoc w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Słubicach znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z różnych przyczyn. 

Najczęściej wskazywane powody trudnej sytuacji życiowej obrazuje tabela nr 2. 

Tabela Nr 2 - Powody przyznawania pomocy społecznej w latach 2018-2019r. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczb 
rodził 
2018r 

a 
i 

Liczba osób w 
rodzinach 
2018r. 

Liczba 
rodzin 
2019r. 

Liczba osób 
w rodzinach 
2019r. 

Ubóstwo 58 149 57 126 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 2 6 134 24 127 

W tym: 
Wielodzietność 

24 128 22 121 

Bezrobocie 9 5 241 99 250 
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Niepełnosprawność 39 78 43 89 

Długotrwała lub ciężka choroba 42 90 44 90 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia 
gospodarstwa domowego -

ogółem 

28 98 27 94 

W tym: 
Rodziny niepełne 

10 30 8 22 

Rodziny wielodzietne 1 6 0 0 

Sytuacja kryzysowa 6 24 7 22 

Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

0 0 1 1 

Przemoc w rodzinie 1 2 1 2 

Alkoholizm 5 11 4 7 

Zdarzenie losowe 21 64 21 61 

Po dokonaniu analizy można zauważyć, że liczba rodzin, które są objęte pomocą społeczną 

utrzymuję się na stałym poziomie- powyżej 200 rodzin rocznie. Według danych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dominującymi a zarazem najczęściej 

powtarzającymi się problemami są kolejno: 

• bezrobocie, ubóstwo, 

• długotrwała lub ciężka choroba, 

• niepełnosprawność, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa, 

• zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, 

• alkoholizm, 

• przemoc w rodzinie 

• trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 



Niestety poważnym problemem jest długotrwała lub ciężka choroba, której obserwujemy 

tendencję rosnącą. Z powodu długotrwałej choroby najczęściej korzystają osoby starsze, 

posiadające niskie renty lub emerytury, a także osoby niepełnosprawne. Istotnym aspektem 

jest również kwestia dotycząca bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

prowadzenia gospodarstwa domowego. Jedną z form wsparcia rodziny przezywającej tego 

typu problemy jest pomoc asystenta rodziny. 

Tabela Nr 3- Liczba osób objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2018-2019r. 

Rok Liczba rodzin Liczba dzieci w Skierowane Z ustawy „ 
korzystających z rodzinach do współpracy Za życiem" 
pomocy asystenta przez Sąd 

rodziny 
2018 11 27 2 0 
2019 12 30 1 1 

Na przestrzeni 2018 i 2019 roku możemy zaobserwować tendencję wzrostową rodzin 

korzystających ze wsparcia asystenta rodziny. Dotychczas, Ustawa z 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej była jedynym podstawowym aktem prawnym, który 

definiował różnorodne formy wsparcia rodziny na poziomie gminy. W grudniu 2016 roku 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia kompleksowego programu wsparcia dla 

rodzin „Za życiem". W ślad za programem została uchwalona Ustawa o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem". Wspomniane dokumenty zaczęły obowiązywać w styczniu 2017 

roku. „Za życiem" wspiera: 

1. kobiety w ciąży i ich rodziny, 

2. rodziny w których przyszło lub przyjdzie na świat ciężko chore dziecko, w tym: 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, 

3. kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie 

ciąży lub porodu, 

4. kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad 

wrodzonych, 
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5. kobiety, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu: poronienia, 

urodzenia martwego dziecka, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia 

dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami. 

Każda rodzina i kobieta w ciąży może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny, którego 

zadaniem jest koordynowanie dostępnej pomocy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach jest realizatorem rządowego programu 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Dożywianie dzieci i młodzieży prowadzone było 

głównie w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Słubice. Pomocą 

społeczną w formie posiłków ponadto zostały objęte dzieci uczące się poza miejscem 

zamieszkania. Tabela nr4. obrazuje liczbę dzieci korzystających z programu. 

Tabela nr 4- Liczba dzieci i młodzieży korzystających z programu. 

1 2018 rok 2019 rok 

Szkoła Podstawowa 137 uczniów 107 uczniów 

Publiczne gimnazjum 13 uczniów 14 uczniów 

Przedszkole Samorządowe 5 dzieci 4 dzieci 

Placówki oświatowe z poza 
terenu gminy 

58 uczniów 88 uczniów 

Ogółem: 213 213 

Jak obrazuje tabela liczba dzieci otrzymujących pomoc w formie posiłków utrzymuję się 

w tej samej tendencji. Dzieci i młodzież dożywiano w przedszkolu, szkołach podstawowych, 

gimnazjach, szkole ponadgimnazjalnej na terenie grnjny oraz uczniów z poza terenu gminy. 

Przewodhi /ząc^y Rady 

S\ay^<i4non Januszewski 
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I I . Analiza Swot 

Mocne strony 

• Opracowanie Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, 

• Powołanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• Baza instytucji wspierających rodzinę 
(OPS, PCPR, Policja, Sąd, Służba 
zdrowia, oświata, Kościół Katolicki), 

• Znajomość środowiska lokalnego prz^z 
pracowników służb Pomocy 
Społecznej, Policji, pracowników 
oświaty, 

• Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje 
pracowników działających na rzecz 
rodziny, 

• Działalność organizacji 
pozarządowych, 

• Realizacja zajęć o charakterze 
edukacyjnym i profilaktycznym, 

• Realizowanie spotkań umożliwiających 
integrację społeczeństwa, 

• Działanie Gminnej Komisji do spraw 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 

• Wsparcie rodziny przez asystenta 
rodziny w ramach stosunku pracy 

• Dostępność do pozyskiwania 
dodatkowych środków finansowych na 
realizację programów wspierających 
rodziny zagrożone wykluczeniem 
społecznym 

• Realizacja programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem". 

Słabe strony 

• Utrudniony dostęp do poradnictwa 
specjalistycznego, w tym (psychologa, 
mediatora, psychiatry), 

• W rodzinach dysfunkcyjnych 
pojawienie się odrzucenia autorytetu 
szkoły, nauczyciela, 

• Brak pozytywnych wzorców w 
rodzinach dysfunkcyjnych, 

• Brak świadomości społecznej o 
potrzebach, możliwościach w zakresie 
rodziny zastępczej, 

• Brak rodzin wspierających, 

• Brak specjalistycznych usług, 

• Przejawianie postawy wyuczonej 
bezradności, roszczeniowe zachowanie, 
uzależnienie od pomocy 
instytucjonalnej (głównie finansowej), 

• Brak współpracy ze strony rodzin w 
zakresie rozwiązywania problemów, 

• Brak świetlic socjoterapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży, 

• Przedłużające się procedury podczas 
postępowań w Sądzie. 
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Szanse Zagrożenia 

• Ryzyko zaburzeń zachowania wśród 
• Wzrost j akości życia mieszkańców, dzieci i młodzieży, w tym zachowań 

patologicznych, 
• Edukacja rodziców radzenia sobie ze 

stresem, zachowaniami agresywnymi u • Uzależnienia członków rodziny od 
dzieci, bezradnością, zarządzaniem alkoholu, narkotyków, Internetu oraz 
budżetem domowym, środków odurzających, 

• Aktywizacja społeczna mieszkańców, • Skłonność społeczeństwa do 
postrzegania instytucji pomocowych 

• Wzmocnienie współpracy z szablonowo, 
podmiotami działającymi na rzecz 
wsparcia rodziny, • Niestabilność prawa dotycząca polityki 

społecznej, 
• Realizacja rządowych programów i 

możliwości pozyskiwania funduszy • Przerzucenie odpowiedzialności za 
unijnych, wychowanie dzieci na inne podmioty, 

instytucje. 
• Zmniejszenie skali występowania 

patologicznych zachowań wśród dzieci 
i młodzieży, 

• Zmiana nastawienia rodzin 
wykluczonych z postawy 
roszczeniowej na współpracę, 

• Efektywniejsza współpraca rodzin 
niewydolnych wychowawczo z 
pracownikiem socjalnym, asystentem 
rodziny. 

I I I . Realizatorzy i partnerzy programu: 

Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach we 

współpracy z następującymi instytucjami: 

• Policja, 

• Placówki Ochrony Zdrowia, 

• Zespół Interdyscyplinarny, 

• Placówki oświatowe i kulturalne 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Płocku, 

• Sąd Rejonowy, 
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• Kuratorzy społeczni i zawodowi, 

• Kościół, 

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku, 

• Organizacje pozarządowe 

I V . Cele i zadania Programu: 

Cel główny: 

Wsparcie rodzin poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających 

prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Rozwój systemu opieki nad 

dzieckiem w Gminie Słubice. 

Cele szczegółowe: 

1. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, 

2. Zapewnienie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego rodzinom, 

3. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w budowaniu 

i utrzymaniu systemu wspierania rodzin, 

4. Zapewnie pobytu dziecka w pieczy zastępczej, objęcie opieką dziecka znajdującego się 

poza rodziną biologiczną. 

Działania: 

Cel szczegółowy n r . l 
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej 

L . p Działanie Realizatorzy Planowań 
y termin 
realizacji 

1.1 Szczegółowe rozpoznanie sytuacji 
rodziny przeżywającej trudności, 

GOPS w Słubicach 2021-2023 

1.2 Zapewnienie dostępności mieszkańcom 
gminy Słubice do nieodpłatnego 
poradnictwa specjalistycznego 

Urząd Gminy Słubice 2021-2023 

1.3 Wspieranie osób i rodzin dotkniętych 
problemem przemocy. Podejmowanie 
czynności w ramach „Niebieskiej Karty" 

• Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Słubicach, 

2021-2023 

• PCPR w Płocku 
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• Komisariat Policji 
• Służba zdrowia 
• Placówki oświatowe 
• Zespół 

interdyscyplinarny 
• G K R P A w 

Słubicach 
• OIK w Płocku 

1.4 Promocja i realizacja programów 
profilaktycznych, skierowanych do 
rodziców i dzieci. Organizowanie 
wydarzeń o charakterze integrującym 
rodziny. 

Urząd Gminy Słubice, 
GOPS w Słubicach, 

Placówki oświatowe, 
Gminna Biblioteka 

Publiczna 

2021-2023 

1.5 Zapewnienie osobom uzależnionym i ich 
rodzinom oraz ofiarom przemocy w 
rodzinie dostępu do specjalistycznych 
form wsparcia poprzez prowadzenie 
Punktu Terapii Uzależnień 

G K R P A w Słubicach, 
Urząd Gminy Słubice 

2021-2023 

1.6 Przydzielanie rodzinom asystenta rodziny GOPS Słubice, Sądy 
Rodzinne 

2021-2023 

Cel szczegółowy nr. 2 
Zapewnienie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego rodzin 

2.1 Udzielenie pomocy finansowej oraz 
rzeczowej rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej, 

GOPS w Słubicach 2021-2023 

2.2 Zapewnienie dzieciom i młodzieży z 
rodzin ubogich pomocy w formie posiłku 
w szkole i przedszkolu „posiłek w szkole 
i domu" 

GOPS w Słubicach 2021-2023 

2.3 Pomoc w zaopatrzenie dzieci i młodzieży 
w wyprawkę szkolną poprzez realizację 
programu „Dobry start" 

GOPS w Słubicach 2021-2023 

2.4 Udzielenie dzieciom i młodzieży 
stypendiów szkolnych i socjalnych, 

Urząd Gminy w Słubicach 2021-2023 

2.5 
Monitorowanie sytuacji zdrowotnej i 
edukacyjnej dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych 

GOPS w Słubicach, 
Placówki oświatowe i 

zdrowia 
2021-2023 

2.6 Poprawa sytuacji finansowej rodzin 
poprzez realizację programów, m.in. 
„Rodzina 500+", aktywizację zawodową 

GOPS w Słubicach, 
Urząd Pracy 

2021-2023 



Cel szczegółowy nr3. 
Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w 

budowaniu i utrzymaniu systemu wspierania rodzin 
3.1. Zabezpieczenie w budżecie środków 

finansowych na współfinansowanie GOPS Słubice 2021-2023 
pobytu dziecka umieszczonego w pieczy 
zastępczej 

3.2 Współpraca z kuratorami sądowymi, 
policją, szkołami, Powiatową poradnią 

GOPS Słubice, Sąd, 
kuratorzy, Placówki 

2021-2023 

psychologiczno-pedagogiczną w ( ;elu oświatowe, Policja, 
wypracowania wspólnych działań na Powiatowa Poradnia 
rzecz rodziny Psychologiczno-

Pedagogiczna w Płocku 
3.3 Zagospodarowanie czasu wolnego < 

promowanie aktywności dzieci 
Draz 

i 
GOPS w Słubicach 2021-2023 

młodzieży poprzez propagowanie 
działalności klubowej, sportowej, 
rekreacyjnej i kulturalnej. 

3.4 Wspieranie działań w zakresie 
realizowania programów na rzecz 
rodziny oraz upowszechniania 
pozytywnych wzorców funkcjonowania 

GOPS w Słubicach 2021-2023 

rodziny. 
3.5 Realizacja szkolnych programów 

profilaktycznych, edukacyjnych, 
wychowawczych. Wsparcie 
pedagogiczne dla rodziców i dzieci. 
Pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. Uświadamianie 
rodzicom potrzeb edukacyjnych dzieci i 

Placówki Oświatowe, 
Policja 

2021-2023 

młodzieży. 
Cel szczegółowy nr,4 

Zapewnie pobytu dziecka w pieczy zastępczej, objęcie opieką dziecka znajdującego się 
poza rodzimą biologiczną 

4.1 Podejmowanie współpracy z podmiotami 
działającymi na rzecz powrotu dziecka z 
pieczy zastępczej do rodziny 

GOPS w Słubicach 2021-2023 

biologicznej. 
4.2 Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej 

w rodzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka oraz w placówkach 

PCPR Płock 2021-2023 

opiekuńczo-wychowawczych 
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4.3 Udzielanie wsparcia osobom PCPR Płock 2021-2023 
usamodzielnianym opuszczającym 
rodziny zastępcze, rodzinne domy 
dziecka oraz placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

V. Przewidywane efekty realizacji programu 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i rodzin oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia 

dla rodzin przy jednoczesnym zwiększeniu liczby i rodzaju specjalistycznych form wsparcia 

nieodzownych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. 

V I . Finansowanie programu 

Program będzie finansowany ze środków własnych pochodzących z budżetu gminy Słubice. 

Przewiduje się również aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych takich jak Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Unii Europejskiej oraz z programów rządowych 

przeznaczonych na wspieranie rodziny. 

V I I . Monitoring i ewaluacja 

Monitoring będzie polegał na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących zrealizowanych 

zadań w ramach przedmiotowego programu, we współpracy z podmiotami zaangażowanymi 

w jego realizacje. Umożliwi ocenę skuteczności działań oraz podejmowanie działań 

korygujących. Program ma charakter otwarty co oznacza, że powinien ewaluować w 

zależności od pojawiających się potrzeb. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt 

Gminy Słubice. 

V I I I . Zakończenie 

Gminny program zakłada tworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego 

funkcjonowania rodzin i poprawy jakości życia rodzin z Gminy Słubice. Wspieranie rodzin 

zakłada, że przy pomocy osób z zewnątrz, rodzina będzie w stanie przezwyciężyć sytuację 

kryzysową. 

IX. Uzasadnienie 

Na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (tj. tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 821 ) do zadań własnych gminy należy 

opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przez Radę Gminy w Słubicach uchwały 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023. 

Przewodn ic / źaćy Rady 

Sławomir Zdmn Januszewski 
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