
UCHWAŁA NR XXVI/273/21
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbinek na lata 2022-2024 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021r. poz. 
1372 ze zm. ), art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 ze 
zm.) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 
z 2020r. poz.811 ze zm.) Rada Gminy Wierzbinek uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbinek na lata 2022-2024 w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do mniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 01.01.2022r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Walicka
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE Do uchwały Nr XXVI/273/21 Rady Gminy Wierzbinek Z dnia 21 grudnia 2021 roku Zgodnie 
z art. 17.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 ze zm.) do zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych z uwzględnieniem innych programów pomocy społecznej. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz.811 ze zm.) nakłada na gminy między 
innymi obowiązek opracowywania i realizacji 3 –letnich gminnych programów wspierania rodziny. W związku 
z powyższym, posiadanie aktualnego programu wynika z ustawowego zapisu. Program skierowany jest do rodzin 
zamieszkałych na terenie gminy Wierzbinek, które są niewydolne opiekuńczo i wychowawczo, są zagrożone 
umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, bądź ubiegają się powrót dzieci z pieczy zstępczej. Podjęcie uchwały 
jest w pełni uzasadnione. 
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                                                                                 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/273/21 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

w Gminie Wierzbinek 

na lata 2022-2024 
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I. Wprowadzenie  

 

Rodzina jest środowiskiem życiowym niemal każdego człowieka.  Jest najmniejszą, najstarszą i 

najważniejszą grupą  społeczną, w której przychodzi się na świat, z którą łączą człowieka różnego 

rodzaju związki do końca życia. Rodzinę tworzą osoby połączone pokrewieństwem, małżeństwem 

lub adopcją.  Osoby te razem mieszkają, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i wspólnie 

uczestniczą w realizowaniu celów związanych z wychowaniem dzieci. 

Współczesny model rodziny przekształcił się z typu autorytatywnego w typ partnerski. Główną 

przyczyną kształtowania się modelu partnerskiego w rodzinie jest wzrost niezależności 

ekonomicznej i psychicznej kobiety, która podejmuje pracę zawodową, dąży do samorealizacji i 

niezależności. Dynamiczne zmiany w zakresie życia rodzinnego, których obecnie doświadczamy, 

powodują destabilizację niektórych rodzin. Pojawiają się problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

uzależnienia, izolacja społeczna. Osłabieniu ulegają więzi rodzinne, co wpływa na strukturę rodzin, 

pozytywne stosunki między wszystkimi członkami, zaburza poczucie bezpieczeństwa, rozwój 

osobowości dziecka, zdolności adaptacyjne. 

 Rodzina ma stwarzać warunki do zaspokajania potrzeb społecznych  

i psychicznych, szczególnie potrzebę przynależności, bezpieczeństwa i stabilizacji swoich członków, 

przede wszystkim dzieci. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje stymulacji ze strony 

rodziny, miłości, zapewnienia bezpieczeństwa, zaspokojenia potrzeb. Rodzina jako naturalne 

środowisko wychowawcze oddziałuje na osobowość dziecka najsilniej i najdłużej, w sposób 

świadomy lub nieświadomy kształtuje jego wizję społeczeństwa, wyznawane wartości. Rodzina ma 

za zadanie pełnić określone funkcje, podstawowe z nich to funkcje: prokreacyjna, opiekuńczo - 

zabezpieczająca, materialno - ekonomiczna, socjalizacyjna, kulturalna, emocjonalna. Ze względu na 

pełnienie tych funkcji można wyróżnić dwie kategorie rodzin: rodziny funkcjonalne  

i dysfunkcjonalne. 

 Współczesna rodzina narażona jest na wpływ wielu negatywnych oddziaływań 

zewnętrznych, które są przyczyną wielorakich przeobrażeń. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym 

powstają lub przeobrażają się występujące już problemy. Przemiany gospodarczo-kulturowe 

kształtujące życie społeczeństwa, spowodowały wzrost liczby osób nieradzących sobie z 

problemami życia codziennego, pojawiły się zjawiska o charakterze globalnym tj. choroby 

cywilizacyjne, rosnący odsetek ludzi starych, migracje. Wszystkie te czynniki wpływają 

destrukcyjnie na rozwój rodziny, a co za tym idzie na rozwój dzieci w rodzinie. Współcześnie 

można zaobserwować zwiększenie się liczby rodzin niepełnych, związków nieformalnych czy 

rodzin zrekonstruowanych, ale także wzrost liczby rozwodów.  

Z uwagi na powyższe współczesna rodzina boryka się z wieloma problemami i coraz częściej ma to 
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negatywny wpływ na zapewnienie dzieciom prawidłowej opieki i wychowania.  

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu 

prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej 

członków. Wsparcie rodziny powinno być wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem 

wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz 

kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. Działania powinny być prowadzone 

za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. 

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbinek na lata 2022-2024 stanowi realizację 

obowiązku nałożonego na gminy w związku z wprowadzeniem ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 811 z późn. zm.). Jest koncepcją 

zintegrowanych i zaplanowanych wytycznych podejmowanych działań w odniesieniu do 

mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysu w rodzinie. W myśl ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej należy: 

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; 

8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach  
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z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za okres 

dłuższy niż 12 miesięcy. 

  

Rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych wójt 

zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:  

1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

2. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;  

3. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;  

4. podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;  

5. pomocy w integracji rodziny;  

6. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

7. dążeniu do reintegracji rodziny. 

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych na szczeblu gminnym realizowane jest we współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

policją, sądami, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, podmiotami opieki 

zdrowotnej, a także kościołami i związkami wyznaniowymi. Wspieranie rodziny winno być 

prowadzone za zgodą rodziny oraz jej aktywnym udziałem.  

Może ono przybierać dwie formy: 

• pracy z rodziną, 

• pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Formy pracy z rodziną: 

• konsultacja i poradnictwo specjalistyczne, 

• terapia i mediacja, 

• usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi specjalistyczne i opiekuńcze, 

• pomoc prawna, szczególnie z zakresu prawa rodzinnego, 

• organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi. 

  

 W sytuacji, kiedy nie ma możliwości zapewnienia w rodzinie prawidłowej opieki  

i wychowania dziecka powiat zapewnia pieczę zastępczą w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.  

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy należy częściowe 

pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka w pieczy zastępczej. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa, iż rodzinie, która 

przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej może zostać przydzielony 

asystent rodziny. Jest to osoba wspierająca rodzinę przez pewien czas, współpracująca z nią w taki 
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sposób, aby rodzina potrafiła w przyszłości samodzielnie przezwyciężać trudności, zwłaszcza te  

związane z opieką i wychowaniem dzieci.  

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy 

dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;  

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;  

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;  

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;  

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

z dziećmi;  

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;  

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej;  

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych;  

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych;  

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

13.  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;  

       13 a. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

  w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019r.  poz. 473 z późn. zm.);  

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;  

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,  

i przekazywanie tej oceny podmiotowi;  

16.  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

17.  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

18.  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi 

się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;  
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19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa  

w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań 

uzna za niezbędną. 

Stanowisko asystenta rodziny funkcjonuje w gminie Wierzbinek od lipca 2013 roku. 

 

 

II. Diagnoza społeczna 

 

 Gmina Wierzbinek to typowa gmina rolnicza, położona na północy powiatu konińskiego,  

w północno - wschodniej części Wielkopolski. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko - 

pomorskim oraz gminami województwa wielkopolskiego: Skulsk, Ślesin, Sompolno i Babiak. 

Naturalne granice stanowią Kanał Warta - Gopło, rzeka Noteć i Kanał Notecki wraz z łąkami. Pod 

względem administracyjnym gmina podzielona jest na 24 sołectwa. 

 Gminę zamieszkuje 7 287 osób, w tym 3594 kobiet i 3 693 mężczyzn (stan na dzień 

31.12.2020 rok). 

 

Liczba ludności według płci

3594

3693

Kobiety

Mężczyźni

 
    Źródło: dane Urzędu Gminy Wierzbinek 

 

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż w roku 2020 na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej wsparcia udzielono 217 rodzinom, z czego 101 rodzin to rodziny  

z dziećmi. W roku 2019 skorzystało z pomocy 249 rodzin,  116 to rodziny z dziećmi. Dane te 

zostały zilustrowane na poniższym wykresie. 
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Źródło: dane GOPS Wierzbinek 

 

 

 

 

Prawie połowa rodzin korzystających z pomocy ośrodka w 2019r. to rodziny  

z dziećmi, często rodziny wielodzietne, potrzebujące wsparcia w różnym zakresie - nie tylko  

w ramach pomocy finansowej, ale często wsparcia w sprawach opieki i wychowania nad dziećmi.  

Natomiast w roku 2020 liczba rodzin, korzystająca z pomocy społecznej posiadających dzieci 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o prawie 12%, co oznacza, iż w tym roku  

z wsparcia Ośrodka korzystały częściej rodziny bezdzietne, często samotne. 

Poniższa tabela przedstawia, jak kształtowała się w ostatnich dwóch latach pomoc w rozbiciu 

na świadczenia pieniężne i niepieniężne. Podobnie, jak w latach poprzednich, przeważa pomoc 

świadczona w formie pieniężnej. 
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Rodziny przeżywające trudności, oprócz pomocy społecznej korzystać mogą z takich form 

wsparcia jak świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny oraz dodatek 

mieszkaniowy, dobry start, wsparcie asystenta rodziny. W poniższej tabeli przedstawiona została 

liczba rodzin korzystających z wyżej wymienionych form wsparcia w latach 2019 - 2020. 

 

 

Tabela 1. Liczba rodzin korzystająca z poszczególnych form wsparcia w latach 2019-2020 

 
2019 2020 

Świadczenia rodzinne 660 647 

Świadczenia wychowawcze 

(500+) 
668 839 

Fundusz alimentacyjny 59 64 

Dodatek mieszkaniowy 29 10 

Dobry Start (300+) 667 675 

Posiłek w szkole i w domu 150 137 

Dodatki mieszkaniowe 12 10 

Wsparcie asystenta rodziny 14 16 
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Analizując dane z roku 2019 i 2020 należy zaznaczyć, że najczęstszym powodem przyznania 

pomocy w tym okresie była długotrwała i ciężka choroba oraz  bezrobocie, które w gminie 

Wierzbinek stanowi nadal poważny problem - w roku 2019 status osoby bezrobotnej posiadało 269 

osób, natomiast w roku 2020 liczba tych osób wynosiła 319. Liczbę osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie przedstawia poniższy wykres. 
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Źródło: dane z PUP Konin 

 

Jak wynika z powyższego wykresu, większość osób bezrobotnych z terenu gminy 

Wierzbinek stanowią kobiety, podkreślić należy jednak fakt, iż ogólna liczba osób bezrobotnych 

znowu zaczęła się zwiększać.  Główne przyczyny udzielania pomocy przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wierzbinku ilustruje  tabela (nr 2). 

 

Tabela 2. Główne przyczyny udzielania pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Przyczyny trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin, które skorzystały  

z pomocy GOPS w Wierzbniku 

2019 2020 

Bezrobocie 85 84 

Długotrwała lub ciężka choroba 137 110 

Niepełnosprawność 81 64 

Alkoholizm 36 28 
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Potrzeba ochrony macierzyństwa 50 42 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz 

prowadzenia gospodarstwa domowego 
46 25 

Bezdomność 7 2 

Źródło: dane GOPS Wierzbinek 

 

Główne przyczyny udzielenia wsparcia i pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wierzbniku w latach 2019 - 2020 zostały przedstawione graficznie na poniższych wykresach. 

 

Przyczyny korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku 

w roku 2019

19%

32%
18%

8%

11%

2% 10%

Bezrobocie

Długotrwała lub ciężka

choroba

Niepełnosprawność

Alkoholizm

Potrzeba ochrony

macierzyństwa

bezdomność

Bezradność w sprawach

opiekuńczo -

wychowawczych

 

Źródło: dane GOPS Wierzbinek 
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Przyczyny korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku 

w roku 2020

24%

30%18%

8%

12%
1% 7%

Bezrobocie

Długotrwała lub ciężka
choroba

Niepełnosprawność

Alkoholizm

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

Bezdomność

Bezradność w sprawach
opiekuńczo -
wychowawczych

 

Źródło: dane GOPS w Wierzbinku 

 

 

Porównując dane z 2019 i 2020 roku należy zauważyć, iż zmalała liczba rodzin 

korzystających z pomocy i wsparcia ośrodka pomocy społecznej posiadających dzieci z 114 rodzin  

w 2019 roku  do 101 rodzin w roku 2020. 

Z powyższych danych wynika, iż dominującymi problemami rodzin korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej w ciągu ostatnich dwóch lat były: długotrwała, ciężka choroba, 

bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz  

powadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz alkoholizm. Większość 

tych problemów społecznych w coraz większym stopniu wpływa negatywnie na sytuację 

mieszkańców gminy Wierzbinek. Szczególnie zwiększyła się liczba rodzin, które z uwagi na 

problem długotrwałej, ciężkiej choroby lub alkoholizm zmuszone były do korzystania z pomocy 

tutejszego ośrodka pomocy - w roku 2019 były to odpowiednio 137 rodziny - długotrwała lub ciężka 

choroba, 36 rodzin - alkoholizm. Z kolei w roku 2020 rodzin było odpowiednio 110 - długotrwała 

lub ciężka choroba i 28 rodzin - alkoholizm. Zmniejszeniu uległa liczba rodzin z problemem 

niepełnosprawności występującej w rodzinach, w roku 2019 wynosiła 81, a w 2020 liczba rodzin, 

którym udzielono pomocy z powodu niepełnosprawności, któregoś z jej członków wynosiła 64. Na 

podobnym poziomie w ostatnich latach pozostała liczba rodzin korzystających z pomocy tutejszego 

Ośrodka z powodu bezrobocia wynosiła odpowiednio 85 i 84. Bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego w 2019 roku stanowiła 46 rodzin, a w 

roku 2020 - 25  rodzin. Bezradność ta, może być rozumiana jako konsekwencja innych problemów, 

takich jak np. uzależnienia czy bezrobocie, jednakże może również stanowić ich przyczynę. Bardzo 
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często problemy występujące w rodzinie zazębiają się, współistnieją, dlatego też niełatwo jest 

określić, który z nich stanowi problem pierwotny. 

 

Pozostając w obszarze problematyki opiekuńczo-wychowawczej należy rozwinąć informacje 

stanowiące o rodzinach z takimi problemami. 

Wsparciem asystenta rodziny w gminie Wierzbinek objętych było: 

Tabela nr 3 

          Rok 2019           Rok 2020 

Liczba rodzin objęta wsparciem asystenta 

rodziny 

 

               14 

 

             16 

Liczba dzieci w tych rodzinach             

               33 

 

             37             

Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył 

pracę 

 

               2 

 

             3 

 

 Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   wynika, iż w 2020 roku 9  dzieci z 

terenu gminy Wierzbinek było umieszczonych w pieczy zastępczej. Dane zebrane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie ilustrują również przyczyny umieszczania dzieci z powiatu konińskiego 

w pieczy zastępczej; są to głównie: uzależnienia rodziców (w tym najczęściej od alkoholu), 

półsieroctwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność co najmniej 

jednego z rodziców oraz przemoc w rodzinie. 

 Na terenie powiatu konińskiego piecza zastępcza realizowana jest wyłącznie w rodzinnych 

formach opieki i wychowania, są to rodziny zastępcze: 

– spokrewnione, 

– niezawodowe, 

– zawodowe, 

– Rodzinne Domy Dziecka. 

 

Na terenie gminy Wierzbinek funkcjonuje łącznie 11 rodzin zastępczych, w tym  

• 5 rodzin spokrewnionych, z łączną liczba dzieci 7, z tego pięcioro z gminy 

Wierzbinek,  

• 2 rodziny niezawodowe, z łączną liczbą dzieci 2, w tym 1 z gminy Wierzbinek 

• 1 rodzina zawodowa, z łączną liczbą dzieci 3 

• 3 Rodzinne Domy Dziecka,  18 umieszczonych dzieci, z tego dwoje dzieci z gminy 

Wierzbinek. 

Rodziny te  zapewniają ochronę, opiekę i wychowanie dziecka przez czas niezbędny do 
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rozwiązania problemów w rodzinie warunkujących separację jej członków. 

 

Analizując sytuację rodzin oraz dzieci w tych rodzinach, należy również przywołać dane 

dotyczące kurateli w zakresie spraw opiekuńczych oraz nieletnich. Obecne nadzorem kuratorskim 

objętych jest łącznie 11 rodzin, w tym 3 nadzory wobec nieletnich i 4 nadzory wobec osób 

uzależnionych od alkoholu. Z danych Komisariatu Policji w Sompolnie wynika, iż na terenie gminy 

Wierzbinek w roku 2020 nie zanotowano  przestępstw popełnione przez osoby małoletnie.  

 

 

III. Część programowa 

 

1. Zasoby instytucjonalne gminy Wierzbinek 

 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 

- Urząd Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wierzbinek, 

- Interdyscyplinarny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sadlno 11, 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Mąkoszyn 50, 

- Szkoła Podstawowa im. Biskupa Romana Andrzejewskiego, Morzyczyn 4, 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Boguszyce 56 

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, Sadlno 9a, 

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Zakrzewek 7, 

- Szkoła Podstawowa, Zaryń 19, 

- Gminne Przedszkole "Żabka", Wierzbinek 36, 

- Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 

- Gminna Biblioteka w Wierzbinku z filiami w Sadlnie, Morzyczynie i Zaryniu. 

 

2. Podstawa prawna działań ujętych w Programie 

 

− Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 811, z późn.  

    zm.), 

–   Ustawa o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1876, z późn. zm.), 

–   Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021, poz.1249), 

–   Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019, poz. 2277 z 

      póź. zm., 
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–   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbinek  

     na lata 2016 - 2026 

–   Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzbinek na lata 2020 - 2023. 

 

 

3. Koordynator Programu 

 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny koordynowana będzie przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku. 

 

4. Czas realizacji Programu 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany na lata 2022/2024. 

 

 

5. Adresaci programu 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie 

gminy Wierzbinek, doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych 

umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, bądź też takich, którym została odebrana lub ograniczona 

władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. 

 

 

6. Cele programu (cel główny i szczegółowe) 

 

Cel główny: 

 

Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w Gminie Wierzbinek, sprzyjających prawidłowemu 

funkcjonowaniu rodziny, stworzenie warunków do pozostania dziecka w rodzinie naturalnej lub jego 

powrotu. 

 

 

Cele szczegółowe: 

 

•  pozostawanie dziecka w rodzinie naturalnej, 
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•  powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej, 

•  wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych, 

•  wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

•  zapewnienie rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego i stabilizacji, 

•  praca z rodziną mająca na celu zapobieganie występowaniu sytuacji kryzysowych. 

 

7. Sposób realizacji Programu- kierunki działań 

 

Do realizacji założonych celów ustalono następujące działania: 

 

– systematyczna współpraca instytucji i podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny  

    i dziecka, 

–  wsparcie rodzin w przezwyciężaniu problemów natury opiekuńczo-wychowawczej, 

–  poradnictwo specjalistyczne, 

–  wsparcie psychologiczne dla członków rodzin pozostających w kryzysie, 

–  usługi asystenta rodziny, 

–  pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin ubogich, 

–  zintensyfikowana praca socjalna z rodziną, 

–  wsparcie interdyscyplinarne rodzin dysfunkcyjnych, 

–  partycypacja w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej, 

–  pomoc w formie rodzin wspierających, 

–  wprowadzenie i rozwój form wsparcia dziennego dla dzieci i dorosłych, 

–  organizowanie grup wsparcia, grup samopomocowych, 

–  zapewnienie dzieciom z ubogich rodzin ciepłych posiłków w szkole oraz stypendiów. 

 

8. Przewidywane efekty 

 

•   zmniejszenie liczby dzieci objętych opieką pieczy zastępczej, 

•   reintegracja rodzin naturalnych poprzez powrót dziecka do rodziny, 

•   zmiana postaw społecznych, 

•   zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, 

•   wzrost poczucia sprawczości członków rodzin, 

•   ograniczenie patologii społecznej, 

•   wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 

• polepszenie współpracy między instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizację       

Programu Wspierania Rodziny. 
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9. Realizatorzy 

 

Realizatorami Gminnego Programu Wspierania Rodziny są Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz Urząd Gminy w Wierzbinku przy współpracy z: 

– placówkami oświatowymi i kulturalnymi, 

– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

– Komisariatem Policji, 

– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

– Sądem Rejonowym, w tym Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, 

– Powiatowym Urzędem Pracy, 

– rodzinami zastępczymi, w których umieszczone są dzieci z terenu gminy Wierzbinek, 

– Organizacjami Pozarządowymi, 

– Stowarzyszeniami, 

oraz innymi podmiotami, które zajmują się szeroko rozumianą pracą z rodziną. 

 

 

10. Źródła finansowania 

 

Środki na realizację programu mogą pochodzić z: 

– budżetu Gminy, 

– dotacji unijnych, 

– budżetu Państwa (konkursy, programy rządowe), 

– innych funduszy zewnętrznych, organizacji pozarządowych. 

 

 

     11. Sposób kontroli realizacji Programu 

 

W terminie do dnia 31 marca każdego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawi 

Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok ubiegły z zakresu wspierania rodziny 

oraz zilustruje potrzeby związane z realizacją zadań. 

 

 

12. Monitorowanie przebiegu Programu 
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Działania wynikające z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny będą 

koordynowane i analizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Monitorowanie przebiegu 

Programu będzie odbywało się na bieżąco. Po rocznej analizie założeń i przebiegu ich realizacji 

będzie dokonywana ocena poszczególnych działań ujętych w Programie. Na jej podstawie powzięte 

działania będą kontynuowane lub zmieniane stosownie do potrzeb. Sprawozdanie z przebiegu 

programu zostanie przedłożone Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy do końca marca każdego roku, 

po upływie pełnego roku realizacji Programu. 

 

 Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Wierzbinek ma charakter otwarty - jego 

ewaluacja będzie prowadzona zależnie od aktualnie występujących potrzeb. 

 

 

13. Podsumowanie 

 

Głównym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest tworzenie sprzyjających 

warunków dla poprawy życia rodzin i dzieci. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie 

świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego 

stylu życia. Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu będą włączone instytucje, placówki  

i organizacje pozarządowe, które swoimi działaniami wspierają dziecko i rodzinę. Spodziewanym efektem 

realizacji programu jest polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, 

ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego 

systemu wsparcia dla dziecka i rodziny. Program ma charakter otwarty co oznacza, że ewaluować będzie  

w zależności od pojawiających się potrzeb.  
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