
UCHWAŁA NR LX/391/2022 
RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583) i art. 176, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice 

 
 

Jerzy Błoch 
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Załącznik do uchwały Nr LX/391/2022 

Rady Gminy Pabianice 

z dnia 31 marca 2022 r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
na lata 2022 – 2024 

1. WSTĘP 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę 
obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie 
z postanowieniami art. 176 ust. 1 w/cyt. ustawy, do zadań gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich 
gminnych programów wspierania rodziny. Gminny Program Wspierania Rodziny jest jednym z elementów 
realizacji postanowień ustawy i ma na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie angażującego 
zasoby gminy. 

Niniejszy program jest kontynuacją programów wspierania rodziny realizowanych w gminie Pabianice od 
2012 roku. Podstawowym założeniem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin 
przeżywających trudności w pełnieniu ról opiekuńczo – wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do 
wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 
Działania zawarte w programie będą się koncentrować na pracy z rodziną, również w sytuacjach, gdy dziecko 
zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną. 

Program jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pabianice na lata 
2018-2024. 

PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 821 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1329 z późn.zm); 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1249 z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.). 

6.  

2. INSTYTUCJE REALIZUCJĄCE DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECKA I RODZINY 

Lp. Nazwa Instytucji Rodzaj działania 
 
1. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc finansowa i rzeczowa, dożywianie dzieci w szkole i 
przedszkolu, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, 
aktywizacja społeczno – zawodowa, edukacja rodziców, 
wspieranie aktywności lokalnej. 

 
2. 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Poradnictwo prawne, przeciwdziałanie problemom 
dotyczącym nadużywania alkoholu. 

 
3. 

 
Placówki oświatowe 

 
Działalność edukacyjno – wychowawcza, wsparcie dla 
rodziców i dzieci 

 
4. 

 
Zespół Interdyscyplinarny 

 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 
5. 

 
Gminny Ośrodek Kultury 

 
Zajęcia popołudniowe 
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6. Placówki ochrony zdrowia Działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej. 

3. ODBIORCY PROGRAMU I PLANOWANE EFEKTY 

Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkujących na terenie gminy Pabianice. 

Planowane efekty 

1) zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodziny oraz jej członków; 

2) integrowanie działań instytucji i podmiotów na rzecz rodziny; 

3) poprawa funkcjonowania rodziny biologicznej dziecka. 

4. CELE PROGRAMU 

Cel główny 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Cele szczegółowe  

1) Wspieranie rodzin zagrożonych lub będących w kryzysie 

2) Wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców; 

3) Koordynacja działań w kierunku reintegracji rodziny. 

5. ZADANIE W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY 

Cel szczegółowy 1  

Wspieranie rodzin zagrożonych lub będących w kryzysie  

Lp Kierunki działań Zadania Podmioty 
realizujące 

Wskaźniki 

1. Analiza przyczyn  
kryzysu w rodzinie 

1.Diagnoza problemów w rodzinie oraz 
ocena sytuacji dziecka w rodzinie pod 
kątem jego bezpieczeństwa. 
 
2.Współpraca podmiotów pracujących z 
rodziną w zakresie systematycznego 
diagnozowania problemów.  

GOPS, placówki 
oświatowe 

Ilość przeprowadzonych 
analiz rodzin z dziećmi 
przez pracowników 
socjalnych 
 
Ilość spotkań z 
pedagogami 
 
Ilość wniosków do sądu o 
wgląd w sytuację rodziny. 

 
2. 

 
Interdyscyplinarna 
pomoc rodzinom z 
problemami 

 
1.Zapewnienie bezpieczeństwa 
socjalnego rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji bytowej (dożywianie 
dzieci, stypendia szkolne i inne 
świadczenia) 
 
2.Karta Dużej Rodziny  
 
 
3.Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 
członków rodziny 
 
4. Prowadzenie działalności 
profilaktycznej w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień 
od alkoholu, środków psychoaktywnych 
oraz przemocy w rodzinie 

 
GOPS, GKRPA, 
zespół 
interdyscyplinarny, 
placówki oświatowe 

Liczba dzieci dożywianych 
 
Liczba rodzin, którym 
przyznano świadczenia z 
pomocy społecznej 
 
Liczba rodzin, którym 
wydano KDR. 
 
Liczba kontraktów 
socjalnych 
 
Liczba osób skierowanych 
do diagnozy uzależnienia. 
 
Liczba założonych 
Niebieskich Kart 
 
 
. 
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Cel szczegółowy 2 

Wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców. 

Lp Kierunki działań Zadania Podmioty realizujące Wskaźniki 
1. Rozwijanie 

umiejętności 
opiekuńczych i 
wychowawczych 

1.Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego, 
psychologicznego, pedagogicznego, 
prawnego. 
 
2.Prowadzenie pracy socjalnej z 
rodziną w oparciu o kontrakt 
socjalny. 
 
3. Przydzielenie rodzinie asystenta – 
współpraca z rodziną w oparciu o 
skonstruowany wspólnie plan 
działania. 
 
4.Monitorowanie funkcjonowania 
rodziny po zakończeniu przez 
asystenta pracy z rodziną. 

GOPS, GKRPA, 
placówki oświatowe 

Ilość udzielonych 
porad 
 
 
 
 
Liczba kontraktów 
socjalnych 
 
 
 
Liczba rodzin 
objętych pomocą 
asystenta rodzinny 
 
 
Ilość spotkań 

Cel szczegółowy 3 

Koordynacja działań w kierunku reintegracji rodziny 

Lp Kierunki działań Zadania Podmioty 
realizujące 

Wskaźniki 

1. Podejmowanie 
działań w celu 
powrotu dziecka 
do rodziny 
biologicznej 

1.Motywowanie do utrzymywania 
kontaktów rodziców biologicznych z 
dzieckiem umieszczonym w pieczy 
zastępczej 
 
 
 
2.Praca socjalna z rodzicami dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej na 
rzecz powrotu dziecka do rodziny. 

GOPS, GKRPA Liczba dzieci 
umieszczonych w 
pieczy zastępczej 
 
Liczba dzieci, które 
wróciły do rodziny 
biologicznej 
 
Ilość podjętych działań 

5.1 Realizatorzy programu 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach – GOPS, 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – GKRPA, 

3) Placówki oświatowe, 

5.2 Partnerzy realizacji programu 

1) Policja, 

2) Powiatowej Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 

3) Placówki ochrony zdrowia, 

4) Organizacje pozarządowe. 

5.3 Koordynatorem działań związanych z realizacją programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pabianicach. 

6. FINANSOWANIE PROGRAMU I CZAS REALIZACJI PROGRAMU 

Program wspierania rodziny w gminie Pabianice został opracowany na lata 2022 – 2024. Program będzie 
finansowanych w ramach środków własnych gminy i z budżetu państwa (programy rządowe). 

7. MONITORING I EWALUACJA 
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Program wspierania rodziny w gminie Pabianice jest dokumentem otwartym i długofalowym. 

Program będzie monitorowany  co trzy miesiące, w następujących terminach: do 10 kwietnia, do 10 lipca  
oraz do 10 października w celu sprawdzenia, czy działania ujęte w Programie są realizowane, 

za przeprowadzenie monitoringu odpowiedzialny będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pabianicach. 

W celu ustalenia, czy działania prowadzone w ramach Programu przyczyniają się do realizacji założonych 
celów, w listopadzie każdego roku zostanie przeprowadzona ewaluacja metodą ilościową, z wykorzystaniem 
ujętych w Programie wskaźników. 

Za przeprowadzenie ewaluacji będzie odpowiedzialny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach. 
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