
Projekt 
 
z dnia  13 stycznia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie uchwalenia 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz w związku z 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.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024, stanowiący załącznik                  
do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2022 – 2024 

TURAWA 2022 

 

Id: F53BE4C2-E6F4-4F80-977A-3321BF811F45. Projekt Strona 1



WSTĘP 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024, zwany dalej Programem jest  kontynuacją 
i rozwinięciem Programu wspierania rodziny realizowanego w Gminie Turawa od 2019 roku i powstał 
w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej nakładającej 
na gminy obowiązek opracowania i realizacji gminnych, 3 – letnich programów wspierania rodziny. Jest 
strategicznym dokumentem Gminy Turawa mającym na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy 
rodzinie wykorzystującym zasoby gminne. 

 Celem Programu jest zaplanowanie i podjęcie działań w zakresie pomocy rodzinom  przeżywającym 
różnego typu trudności zakłócające lub uniemożliwiające prawidłowe wypełnianie podstawowych funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz stworzenie spójnego i skutecznego systemu pomocy dla rodzin również 
w sytuacjach, w których dzieci umieszczone zostały poza rodziną biologiczną i przebywają w pieczy 
zastępczej. 

W świetle założeń ww. ustawy, wielostronna pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter 
interdyscyplinarny, opierać się na spójnych działaniach podejmowanych przez jednostki gminne oraz 
organizacje pozarządowe i być prowadzona za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem 
z uwzględnieniem zasady pomocniczości.  

 Postępujące procesy industrializacji, urbanizacji i migracji w znaczący sposób zmieniły życie całych 
społeczeństw i rodzin. Przeobrażeniu uległa nie tylko struktura rodziny, ale również sposób jej 
funkcjonowania. Zmienił się model rodziny, zmalała liczebność rodziny, wzrosła jej anonimowość. 

 Przyjmując, że każda rodzina codziennie boryka się z trudnościami i problemami, należy mieć na 
uwadze, że istnieją rodziny, które potrafią sprostać obowiązkom, na bieżąco rozwiązując własne problemy. 
Są też takie, które nie są w stanie w pełni realizować swych funkcji oraz rozwiązywać sytuacji 
kryzysowych. Nierozwiązane problemy, brak umiejętności w zakresie   opiekuńczym   i   wychowawczym,   
ograniczona   zdolność do zaspokajania wielu potrzeb, rozpad rodziny, zrywanie więzi rodzinnych 
i zanikanie poczucia odpowiedzialności, nadopiekuńczość oraz narastanie sytuacji konfliktowych to źródła 
wielu negatywnych zjawisk, które najczęściej wymagają ingerencji z zewnątrz. 

 Te dynamiczne zmiany w zakresie życia rodzinnego, których współcześnie doświadczamy stają się 
istotną wytyczną przy planowaniu i wdrażaniu nowoczesnych działań społecznych. Dlatego też celem 
współczesnej lokalnej polityki społecznej w odniesieniu do rodziny, obok pomocy i wsparcia powinny być 
przede wszystkim profilaktyka i prewencja zagrożeń obejmująca swoimi działaniami cały system rodzinny 
i angażująca wszelkie dostępne siły oraz środki społeczne. Podążając za potrzebami rodzin należy zwrócić 
także uwagę na nowe, pojawiające się trudności związane z pandemią wirusa COVID-19, której czas stał się 
szczególnym wyzwaniem dla systemu pomocy społecznej. Podejmowane przez pracowników działania 
w nowej rzeczywistości  skupiają się na zapobieganiu wykluczeniu grup zagrożonych na rynku pracy, 
wspieraniu rodzin w eskalacji psychopatologii oraz rozwoju uzależnień i przemocy domowej spowodowanej 
często koniecznością pozostawania w przymusowej, wspólnej izolacji. 

Zapisy Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 są odzwierciedleniem standardów 
i norm prawa wynikających z ustawodawstwa krajowego i stworzonego w oparciu o zapisy następujących 
aktów prawnych zamieszczonych m.in. w: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (t.j. Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483  
z późn. zm.), 

2. Ustawa 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.), 

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

4. 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), 

5. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku 

(t.j. Dz. U. 2019 poz. 2407 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1249 z późn. zm.), 
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7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwośc i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), 

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2050 z późn. zm.), 

9. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. 2020
 poz. 111 z późn. zm.), 

10. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021, 
poz. 877 z późn. zm.), 

11. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1744 z późn. zm.), 

12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 
2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), 

13. Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku (t.j. Dz. U. 2020
 poz. 1359 z późn. zm.) 

  

 Ponadto, realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024                    
w Gminie Turawa wpisuje się w założenia Polityki Społecznej województwa opolskiego, realizowanego dla 
mieszkańców województwa opolskiego Programu Opolskie dla Rodziny,a także ogólnopolskiego projektu 
Strategii Demograficznej 2040. 

Podejmowane dzięki programom różnorodne inicjatywy z zakresu wspierania rodzin oraz dzieci 
i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej, wspieranie młodzieży usamodzielniającej się opuszczającej 
placówki opiekuńczo- wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej, tworzenie lokalnych sieci ośrodków 
wsparcia psychoedukacyjnego i terapeutycznego rodziny, mediacji oraz koordynacji Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora dla rodzin z terenu Gminy Turawa, stwarzają mieszkańcom wiele takich  możliwości, by  
region Gminy Turawa stawał się jeszcze bardziej przyjaznym do zamieszkania, pracy, aktywności 
gospodarczej i realizowania własnych ambicji. 
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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm), 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Turawa, 

3) Programie – należy przez to rozumieć Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024, 

4) GOPS w Turawie – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, 

5) GKRPA w Turawie – należy przez to rozumieć Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Turawie, 

6) ZI w Turawie – należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Turawa 

§ 2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE GMINY TURAWA 

1. Gmina Turawa to gmina wiejska położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim. W Gminie 
funkcjonuje 11 sołectw: Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec 
z przysiółkiem Trzęsina, Rzędów, Turawa z przysiółkiem Marszałki, Węgry, Zakrzów Turawski oraz Zawada. 
Powierzchnia Gminy wynosi 171 km2. Liczba ludności w pierwszym półroczu roku 2021 w  Gminie Turawa 
przedstawiała się następująco: 

Rok 2019 2020 Pierwsze półrocze 2021 
Liczba ludności 

ogółem 
10018 10029 10039 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych:  https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 

 Według danych Urzędu Statystycznego w Opolu, w I półroczu 2021 roku Gminę zamieszkiwało 
10039  osób, z czego 5191   stanowiły kobiety i 4848 mężczyźni. Według wybranych danych 
demograficznych w  Gminie w 2021 r. urodziło się 41 żywych dzieci i nastąpiło  59 zgonów, co przekłada 
się na ujemny przyrost naturalny na poziomie -18. 

  
2 GUS – Bank Danych Lokalnych:  https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 
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2. Gmina Turawa dysponuje następującymi jednostkami, których działalność i zadania wpisują się 
w szeroko rozumiane wsparcie i pomoc rodzinom. Są to w szczególności: 

1) Urząd Gminy Turawa, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, 

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie, 

4) Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Turawa, 

5) Kuratorzy zawodowi i społeczni, 

6) Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe oraz przedszkola) 

7) Ośrodki Zdrowia, 

8) Wiejskie świetlice środowiskowe i kluby seniora, 

9) Dom Dziecka w Turawie, 

10) Aktywny Punkt Konsultacyjno – Doradczy świadczący pomoc w sytuacjach kryzysu rodzinnego 
i osobistego 

11) Organizacje pozarządowe 

12) Młodzieżowa B.A.Z.A. Turawa - Placówka Wsparcia Dziennego działająca w strukturach GOPS 
w Turawie 

  

 W 2022 r. działania o charakterze interdyscyplinarnym będą realizowane przy współpracy 
z instytucjami m.in. z Sądami, Policją, jednostkami i klubami rekreacyjno – sportowymi i kulturalnymi, 
mediami, ośrodkami naukowymi, poradniami rożnego typu funkcjonującymi w regionie. 

3. Za wdrażanie i koordynowanie zadań określonych w Programie, a także bezpośrednią realizację ich 
części w ramach swoich kompetencji, odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie. 

4. GOPS w Turawie ściśle współpracuje z pozostałymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. 
Realizacja zadań podejmowanych przez inne instytucje i organizacje, wynika z zakresu ich kompetencji 
w ramach pracy z rodziną. 

5. Zakłada się, że niektóre zadania w całości lub części mogą być realizowane przez organizacje 
pozarządowe w ramach zawartych z Gminą porozumień lub na zasadzie zadań zleconych. 

§ 3. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

1. Art. 176 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zadania własne każdej gminy 
w zakresie działań jakie ta musi podejmować w zakresie wsparcia i pomocy rodzinom tj. 

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: zapewnienie 
rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego 
poradnictwa, organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  
prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci, 

4) finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem rodzinie przeżywającej trudności pomocy określonej w ustawie, 
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, 
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6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich 
właściwemu wojewodzie, 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, toteż z  pomocy społecznej świadczonej przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie w 2020 r. skorzystało  220 osób w 108  rodzinach. 

Pomoc udzielana rodzinom w 2020 r. z uwzględnieniem takich powodów jak: ubóstwo, bezrobocie, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność, długotrwała choroba w tym 
alkoholizm, przedstawiała się następująco: 

Przyczyna Liczba rodzin 
Ubóstwo 48 
Bezdomność   5 
Potrzeba ochrony macierzyństwa  w tym: 
wielodzietność   

10 

Bezrobocie 34 
Niepełnosprawność 30 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, w tym: – rodziny 
niepełne – rodziny wielodzietne 

1 

Alkoholizm 5 
 Narkomania  
Zdarzenie losowe 2 
Sytuacja kryzysowa 1 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stworzyła możliwość przeciwdziałania 
niekorzystnym zjawiskom poprzez wspieranie rodzin i pomoc asystenta rodziny. W 2021 r. ze wsparcia 
takiego korzystało 11 rodzin, w których wychowywało się 14 dzieci. 

 Przeciwdziałając zjawisku przemocy w latach 2019 – 2021 realizowane były także zadania wynikające 
z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1249 z późn. zm.), w związku z którymi w tym okresie do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 
Turawa  wpłynęło 20 fomularzy Niebieska Karta-A, a zakończonych zostało 14 prowadzonych procedur. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. aktywnych  pozostało 7 Niebieskich Kart. 

§ 4. ZASADY I CELE PROGRAMU 

1. Realizacja programu odbywa się na zasadach: 

1) wzajemnej współpracy instytucji powołanych do pracy z rodzinami w zakresie udzielania pomocy 
i wsparcia rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzin, w których występują problemy 
opiekuńczo-wychowawcze i inne, 

2) uwzględniania rozwoju i potrzeb rodzin w podejmowanych działaniach, 

3) dobrowolności i poszanowania godności osób szukających wsparcia w instytucjach i organizacjach. 

2. Głównym celem Programu jest podniesienie jakości życia rodzin, tworzenie i rozwijanie systemu 
wsparcia sprzyjającemu prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Cele szczegółowe Programu: 

1) Wieloaspektowe i interdyscyplinarne wspieranie rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu, 

2) Promowanie roli rodziny oraz wspieranie skutecznych metod pracy z rodziną i dzieckiem szczególnie 
poprzez współpracę lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych oraz przy wsparciu społeczności 
lokalnej, 

3) Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do rodzin, 
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4) Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin 
zastępczych zamieszkujących na terenie Gminy, 

5) Tworzenie warunków sprzyjających integracji rodzin i kreowaniu sieci wzajemnego wsparcia, 

6) Angażowanie w działania społeczne najstarszych mieszkańców rodzin doceniając ich wkład 
w pielęgnowanie historii, edukacji i lokalnej tradycji. 

7) Podniesienie kompetencji i umiejętności skutecznej pracy z rodziną pracowników instytucji i organizacji 
realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny. 

Planuje się realizację poszczególnych celów szczegółowych poprzez wdrożenie następujących 
działań: 

TYP DZIAŁANIA REALIZATORZY SPOSÓB 
MONITOROWANIA 

CZAS 
REALIZACJI 

Asystentura rodzinna GOPS w Turawie -Liczba rodzin objętych wsparciem 
asystenta rodziny, (w tym z mocy 
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i 
rodzin „Za życiem”) 
-Liczba dzieci z terenu Gminy 
Turawa umieszczana w pieczy 
zastępczej (w porównaniu do lat 
ubiegłych) 
-Liczba zakończonych planów pracy 
z rodziną. 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 

Prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży 

Gmina Turawa, 
Organizacje 
pozarządowe (na 
zlecenie gminy) 

- Liczba utworzonych PWD w 
Gminie 
-Liczba miejsc w placówce 
dostępnych dla dzieci i młodzieży 
-Liczba dzieci i młodzieży objętych 
wsparciem placówki 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 

Prowadzenie 
interdyscyplinarnego 
punktu 
konsultacyjnego w 
zakresie poradnictwa, 
terapii i mediacji 
dostępnego dla 
wszystkich rodzin 
mieszkających w 
Gminie 

GOPS w Turawie, 
Organizacje 
pozarządowe 

- Liczba osób/rodzin 
korzystających ze wsparcia 
udzielanego w ramach punktu 
konsultacyjnego 

Od utworzenia do 
końca 
obowiązywania 
Programu. 

Realizacja 
programów 
profilaktycznych i 
korygujących 

Gmina Turawa, 
GOPS Turawa, 
Instytucje oświatowe, 
Organizacje 
pozarządowe 

- Liczba realizowanych programów 
na Terenie Gminy Turawa 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 
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Realizowanie szkoleń, 
warsztatów, prelekcji 
dla rodziców/ 
opiekunów oraz grup 
wsparcia i grup 
samopomocowych 

Gmina Turawa, GOPS 
w Turawie, Instytucje 
oświatowe, 
Organizacje 
pozarządowe 

- Liczba zrealizowanych 
warsztatów/szkoleń/grup wsparcia 
- Liczba osób/rodzin, które wzięły 
udział w warsztatach/ 
szkoleniach/grupach wsparcia 
- Liczba rodzin wspierających 
powstałych na terenie Gminy 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 

Wspieranie 
aktywnych form 
wypoczynku oraz 
wspólnego spędzania 
czasu z rodziną 

Gmina Turawa, 
Placówki 
oświatowe, 
Organizacje 
pozarządowe 

- Liczba organizowanych 
wyjazdów/wydarzeń itp.dla 
rodziny 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 

Upowszechnienie 
karty dużej rodziny i 
Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora 

Gmina Turawa GOPS 
w Turawie 

  - Liczba wydanych kart 
-Liczba rodzin, którym wydano 
karty 
- Liczba lokalnych podmiotów 
oferujących ulgi dla posiadaczy kart 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 

Praca socjalna i 
interwencja 
kryzysowa 

GOPS w Turawie - Liczba osób/rodzin objętych pracą 
socjalną i interwencją kryzysową 
- Liczba prowadzonych procedur w 
ramach „Niebieskiej Karty” 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 

Udzielenie świadczeń 
z pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych, 
świadczenia 
wychowawczego, 

GOPS w Turawie -Liczba decyzji przyznających 
świadczenie pieniężne z pomocy 
społecznej (zasiłki celowe, 
okresowe) 
- Liczba  wypłaconych świadczeń. 
- Liczba dzieci objętych 
dożywianiem w szkole 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 

Świadczenia 
materialne o 
charakterze 
socjalnym dla 
uczniów 

GOPS w Turawie -Liczba rodzin otrzymujących 
świadczenie 
- Liczba wypłaconych świadczeń 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 

Współpraca i 
monitorowanie 
sytuacji rodzin i dzieci 
mieszkających w 
Gminie Turawa 

GOPS w Turawie, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, Zespół 
Interdyscyplinarny, 
Kuratorzy społeczni i 
zawodowi, Placówki 
oświatowe,Służba 
zdrowia, Służby 
mundurowe, 
Organizacje 
pozarządowe 

-  Liczba prowadzonych procedur w 
ramach „Niebieskiej Karty” 
-  Liczba wniosków 
skierowanych do GKRPA. 
-  Wywiady środowiskowe 
realizowane przez GOPS w Turawie 
-  Liczba posiedzeń zespołów 
interdyscyplinarnych i grup 
roboczych 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 

Kursy, szkolenia, 
warsztaty, superwizje 
konferencje, zespoły 
doradcze itp. dla 
pracowników 
instytucji 
wspierających 
rodziny. 

Gmina Turawa, 
GOPS w Turawie, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, Zespół 
Interdyscyplinarny, 
Placówki Oświatowe, 
Organizacje 
pozarządowe 

- Liczba  osób (pracowników, 
wolontariuszy) biorących udziałw 
szkoleniach, superwizjach, 
warsztatach, konferencjach, 
zespołach doradczych o tematyce 
profilaktyki, pomocy, wspierania 
rodziny, rozwijania kompetencji 
zawodowych. 

Cały okres 
obowiązywania 
Programu 

Id: F53BE4C2-E6F4-4F80-977A-3321BF811F45. Projekt Strona 8



§ 5. ADRESACI I REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU 

1. Program skierowany jest do wszystkich rodzin mieszkających na terenie Gminy Turawa – rodziców, 
dzieci, opiekunów faktycznych i prawnych, a także do przedstawicieli instytucji i służb pracujących na rzecz 
dzieci i młodzieży.  Z uwagi na kompleksowy charakter działań i szerokie spojrzenie na rodzinę jako system. 
Program nie koncertuje się wyłącznie na rodzinach, które borykają się z problemami opiekuńczo – 
wychowawczymi i innymi życiowymi lecz przywiązuje szczególną uwagę do podejmowanych inicjatyw 
profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do całych rodzin, co umożliwiłoby podejmowanie wczesnych 
działań zaradczych lub interwencyjnych. Jednocześnie Program przewiduje także kierowanie zasobów do tych 
rodzin, które już w dużej mierze obarczone są sprzężonymi ze sobą problemami, a możliwość poradzenia sobie 
z trudnościami przewyższa ich samodzielne możliwości. Dlatego też niezbędnym jest by współczesne działania 
środowiskowe i pomocowe przebiegały dwutorowo i z jednej strony polegały na prewencji i zapobieganiu 
negatywnym zjawiskom, a z drugiej strony tworzyły system kompleksowych działań naprawczych, 
co przyczyni się do osiągnięcia pożądanych efektów. 

2. Wśród założonych rezultatów realizacji Programu pożądane jest skoncentrowanie  się na tych 
długofalowych i trwałych, jednakże osiąganie mniejszych, doraźnych celów, które w naturalny sposób wpłyną 
na poprawę jakości życia rodzin jest niemniej pożądane. Do rezultatów wdrożenia Programu zaliczyć można 
w szczególności: 

1) podniesienie jakości życia osób i rodzin mieszkających w Gminie Turawa, 

2) nabycie kompetencji rodzicielskich i poprawa wzajemnych relacji pomiędzy członkami rodzin oraz 
funkcjonowania dzieci w środowisku, 

3) poprawę funkcjonowania społecznego rodzin przeżywających rozmaite problemy życiowe i rodzinne 
w tym problemy opiekuńczo – wychowawcze, 

4) zmniejszenie liczy dzieci umieszczanych w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej oraz 
powrót dzieci do rodziny biologicznej, 

5) integrację rodzin i tworzenie lokalnych sieci wsparcia, 

6) integrację międzypokoleniową i włączenie najstarszych członków rodzin do działań społecznych mając na 
uwadze ich nieocenioną rolę w pielęgnowaniu lokalnej historii i edukacji oraz tradycji, 

7) interwencję kryzysową w sytuacji wystąpienia w rodzinach zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, 

8) pomoc finansową i doraźną dla rodzin w sytuacji braku możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb. 
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§ 6. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

1. Istotą skuteczności wdrażania i realizacji Programu jest podejmowanie działań o natężeniu i stopniu 
dostosowanym do potrzeb rodzin mieszkających w Gminie. Umożliwi to to bieżące prowadzenie jego 
monitoringu i ewaluacji, ocenę stopnia realizacji założonych celów oraz jakie rezultaty poszczególnych działań 
udało się osiągnąć. Monitoring ma na celu uzyskanie informacji na temat realizacji planowanych w ramach 
Programu działań w zakresie ich czasu realizacji, założeń, źródeł finansowania oraz przełożenia na 
przewidywane efekty. 

2. Monitoring i ewaluacja prowadzone będą według kryterium zgodności wdrażanych działań z lokalnymi 
potrzebami środowiskowymi, ze szczególnym uwzględniałem potrzeb życiowych rodzin. Bieżąca ocena 
osiąganych postępów odpowie na pytanie, czy Program w praktyce odpowiada na współczesne zagrożenia 
i problemy, w których obszarach wymaga on aktualizacji lub korekty, zmian podstawowych założeń i celów. 

3. Zgodnie z Art. 179 Ustawy Wójt Gminy Turawa w terminie do 31 marca każdego roku przedłoży Radzie 
Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawi potrzeby związane 
z realizacją tych zadań. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie sporządzone przez jednostkę koordynującą 
realizację programu tj. GOPS w Turawie. 

§ 7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 odbywać się będzie ze 
środków pochodzących z: 

1) budżetu Gminy Turawa (uchwała budżetowa), 

2) poszczególnych budżetów jednostek funkcjonujących na terenie Gminy realizujących zadania na rzecz 
wspierania rodziny i dziecka, 

3) funduszy pozyskanych z programów rządowych, 

4) środków pozyskanych z Funduszy Europejskich, 

środków pozyskanych przez organizacje pozarządowe wykonujące zadania z zakresu wspierania 
rodziny i dziecka. 
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PODSUMOWANIE 

  Podstawą rozwiązywania problemów społecznych jest przede wszystkim kompleksowe 
wsparcie i wzmacnianie rodziny tak by mogła by w sposób stabilny i rozwojowy wypełniać swoje funkcje 
społeczne a relacje pomiędzy członkami rodziny były satysfakcjonujące. Wsparcie rodzin powinno odbywać 
się na zasadach profilaktyki, tak by w miarę możliwości nie doprowadzić do sytuacji kryzysowych 
i następstw tych sytuacji. Współczesne podejście do pomagania musi być skoncentrowane na 
interdyscyplinarnym podejściu do problemów występujących w rodzinach, gdyż prawie zawsze trudności te 
są ze sobą powiązane, powodując zagrożenie pogłębiającego się wykluczenia rodziny. Dlatego tak ważne 
jest by przy współpracy wszystkich instytucji oraz organizacji stworzyć sieć dostępnych i skutecznych 
usług, z których rodzina może skorzystać nie tylko gdy już trudności już wystąpią, lecz także takich dzięki 
którym rodzina będzie się rozwijać podnosząc jakość swojego funkcjonowania.
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UZASADNIENIE

Art. 176 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na

gminy obowiązek opracowania i realizacji gminnych 3-letnich programów wspierania rodziny. W świetle

założeń ww. Ustawy, pomoc dziecku i jego rodzinie oraz obowiązek wspierania rodzin przeżywających

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych jest zadaniem własnym gminy, co obliguje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, jako jednostkę realizującą bezpośrednio zadania z zakresu

wsparcia rodziny do koordynowania ich realizacją.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 179 ust. 2 ww. ustawy GOPS w Turawie przedkłada

przedmiotowy Program Wsparcia Rodziny na lata 2022-2024 Radzie Gminy jako podstawę do

podejmowanych działań w obszarze wspierania dziecka i rodziny w latach 2022-2024.
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