
UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2013
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia i realizacji "Programu wspierania rodziny w Gminie Konopiska na lata 2013-
2015" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr 149, poz.887 z późń. zm.)Rada Gminy Konopiska uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się "Program wspierania rodziny w Gminie Konopiska na lata 2013-2015", stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 318/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie 
Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 213/XXVIII/2013

Rady Gminy Konopiska

z dnia 15 lutego 2013r.

 Program wspierania rodziny 
w Gminie Konopiska 

na lata 2013-2015 

Konopiska, 2013

1/8

Id: AAYHV-RGZQB-XXNTT-OYSYC-VQENS. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————



I. Wprowadzenie

Rodzina  to  podstawowa  komórka  społeczeństwa  i  naturalne  środowisko  wychowawcze 

dziecka,  która  oddziałuje  na  jego  osobowość,  przekazując  mu  swój  system wartości,  tradycje, 

ukierunkowując jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest najbardziej stabilnym punktem 

odniesienia w doświadczeniu dziecka oraz źródłem zaspokajania jego potrzeb w sferze psychicznej 

i  materialno-bytowej.  Rodzina funkcjonalna,  konsekwentnie  i  z powodzeniem spełniająca swoje 

zadania, stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej wartości i 

bezpieczeństwa. Problemy  występujące  w  rodzinie  często  są  złożone  i  wymagają 

interdyscyplinarnych  rozwiązań.  Uzależnienia,  przemoc  w  rodzinie,  niezaradność  i  brak 

umiejętności wychowawczych, zdarzenia losowe wywołujące sytuacje kryzysowe oraz zła sytuacja 

materialna to główne problemy dezorganizujące życie rodzin.

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 jest 

utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,  w  celu  przywrócenia  im  zdolności  do  wypełniania  tych 

funkcji,  poprzez  pracę  z  rodziną  oraz  zapewnienie  pomocy  w  opiece  i  wychowaniu  dzieci. 

Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale na całej 

rodzinie,  również w sytuacjach,  gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w 

celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. 

Zadania  przyjęte  do  realizacji  w  ramach  Programu  są  spójne  z  kierunkami  działań 

przyjętymi w szczególności w następujących aktach prawnych:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska na lata 2006-

2013.

II. Diagnoza

W 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach objął pomocą 317 rodzin, w 

tym rodzin z dziećmi 156. 

Na dzień 30 czerwca 2012 strukturę rodzin z  dziećmi  objętymi pomocą GOPS ilustruje 

tabela nr 1 i 2.
Tabela nr 1. Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą GOPS

rodziny liczba rodzin
z dziećmi do 18 r. ż. 162
wielodzietne 4
niepełne 70
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Tabela Nr 2. Rodziny objęte pomocą GOPS z podziałem na liczbę dzieci w rodzinie.

liczba dzieci w rodzinie
1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci 6 dzieci 7 dzieci 8 dzieci

liczba rodzin 69 64 25 3 1 - - -

Głównymi  przyczynami  przyznawania  pomocy  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 

Konopiskach w I półroczu 2012 r. były ubóstwo oraz bezrobocie. 
Tabela Nr 3. Przyczyny przyznawania rodzinom pomocy społecznej

Przyczyna udzielenia pomocy Liczba rodzin 
ubóstwo 210
sieroctwo 0
bezdomność 2
bezrobocie 152
niepełnosprawność 88
długotrwała lub ciężka choroba; 99
Przemoc  w rodzinie; 8
Potrzeba  ochrony ofiar handlu ludźmi; 0
bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

78

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 10
trudności  w  integracji  cudzoziemców,  którzy uzyskali  w 
Rzeczypospolitej  Polskiej  status  uchodźcy  lub  ochronę 
uzupełniającą

0

trudności  w  przystosowaniu  do  życia  po  zwolnieniu  z 
zakładu karnego

6

alkoholizm  lub narkomania 21
zdarzenie losowe  i sytuacja kryzysowa 2
klęska żywiołowa lub ekologiczna 0

Ważnym  instrumentem  polityki  edukacyjnej  i  integracyjnej  oraz  wyrównywania  szans 
rozwojowych jest edukacja przedszkolna. Dla dzieci, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub 
z  opóźnieniem, wychowanie przedszkolne jest  szansą na wczesne wspieranie rozwoju w sferze 
poznawczej, funkcjonalnej i społecznej. Tabela nr 4 przedstawia liczbę dzieci uczęszczających do 
placówek przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopisk.
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Tabela Nr 4. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Konopiska 

Przedszkole Liczba dzieci
Hutki 22

Aleksandria 49
Konopiska 100
Rększowice 24
Kopalnia 50

Łaziec 18
Jamki-Korzonek 25

Niepubliczne Przedszkole Klaretyńskie „Antoś” 11
Oxford for Kids – Przedszkole Lingwistyczne 37

Edukacja  szkolna  w  gminie  Konopiska  realizowana  jest  szkołach  podstawowych  

i gimnazjach.

Tabela  nr  5  przedstawia  liczbę  dzieci  uczęszczających  do  placówek  szkolnych 

zlokalizowanych na terenie gminy Konopisk.
Tabela Nr 5. Liczba dzieci uczęszczających do  placówek oświatowych na terenie gminy Konopiska 

Szkoła Liczba uczniów szkoły podstawowej Liczba uczniów gimnazjum

Zespół Szkół im. Henryka 
Sienkiewicza w Konopiskach 

192 169

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Jamkach-Korzonku 

62  Nie dotyczy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Łaźcu 

57  Nie dotyczy

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Jana Kochanowskiego w Aleksandrii 

96 56

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Mikołaja Kopernika w Hutkach 

27 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Tadeusza Kościuszki w Rększowicach 

67 Nie dotyczy

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Jana Pawła II w Kopalni

66 Nie dotyczy

Ponadto na terenie gminy Konopiska działają 4 świetlice gminne:

– świetlica „Pod Lipą” w Aleksandrii;

– świetlica w Wygodzie;

– świetlica w Korzonku;

– świetlica „Otwarta Dłoń” w Konopiskach.

Świetlice  te  działają  w  ramach  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Rekreacji  i  organizują  zajęcia 
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pozaszkolne dla dzieci i młodzieży. 

III. Zasoby

Instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny 

oraz inne pełniące funkcje wspierające:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach;

– Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Konopiskach;

– Zespół Interdyscyplinarny w Konopiskach;

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie;

– Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  w Konopiskach;

– placówki oświatowe;

– placówki służby zdrowia;

– Komisariat Policji w Blachowni;

– organizacje pozarządowe;

IV. Adresaci

Adresatami Programu są dzieci i rodziny z gminy Konopiska przeżywające trudności 

w  sferze  opiekuńczo-wychowawczej,  w  których  wychowują  się  dzieci  oraz  rodziny,  w 

których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.

Wszystkie  dzieci  wymagają  ochrony  ich  praw  i  wolności  oraz  pomocy  dla 

zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi 

wymagają dzieci  i  młodzież z  rodzin niewydolnych wychowawczo.  Dysfunkcje rodziny, 

spowodowane  w  głównej  mierze  uzależnieniami,  przyczyniają  się  do  powstawania 

znacznych strat rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców 

zaburza  zaspokajanie  podstawowych  potrzeb  rozwojowych  dziecka,  prowadzi  między 

innymi do niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej.

Rodzina wypełniając swoją funkcję, zwłaszcza wychowawczą, wpływa na „jakość” 

młodego  pokolenia,  jego  rozwój  emocjonalny  i  intelektualny.  Złe  warunki  materialne 

rodziny, powodujące sytuacje, w których rodzina nie będzie w stanie własnym staraniem 

zaspakajać podstawowych potrzeb życiowych, to tylko jeden z czynników prowadzących do 

wykluczenia  społecznego.  Często  u  jego  podłoża  leżą  inne  problemy  zaburzające 

funkcjonowanie rodziny, bądź też stają się one przyczyną jej  powstania.  Należą do nich 

przede  wszystkim  alkoholizm,  narkomania,  przemoc,  przestępczość,  demoralizacja  i 

niedostosowanie  społeczne.  Rodzina,  jako  naturalne  środowisko  rozwoju  dziecka, 
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przeżywając trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla 

dobra  nie  tylko  dzieci,  ale  też  wszystkich  jej  członków.  Przywrócenie  prawidłowego 

funkcjonowania rodzin jest też największym zyskiem dla społeczności lokalnej, w każdej 

sferze życia.

V. Zadania
Cel szczegółowy 1. 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.
zadania wskaźniki realizacji działań

1) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim 

rodzinom

- liczba i formy udzielonej pomocy

-  liczba  rodzin  i  dzieci  w  tych 

rodzinach objętych pomocą 

2) objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających 

dzieci

-  liczba  dzieci  korzystających  z 

posiłków

-  liczba  rodzin  korzystających  z 

pomocy Banku Żywności

3) organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz aktywnych 

form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież

-  liczba  dzieci  uczęszczających  na 

zajęcia oraz aktywne formy spędzania 

wolnego czasu;

- liczba i formy zajęć pozalekcyjnych 

oraz  aktywnych  form  spędzania 

wolnego
3)  monitorowanie  sytuacji  zdrowotnej  dzieci  z  rodzin 

dysfunkcyjnych

-  liczba  rodzin  i  dzieci  w  tych 

rodzinach objętych monitorowaniem

4) zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej,  rodzinnym  domu  dziecka,  placówce 

opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej  placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym

-  liczba  dzieci  umieszczonych  w 

poszczególnych ośrodkach

- wysokość środków przeznaczonych 

na  pokrycie  pobytu  dzieci  w 

placówkach

Cel szczegółowy 2. 

Zapobieganie  powstawaniu sytuacji  kryzysowych wymagających interwencji  oraz  rozwiązywanie 

już istniejących. 
zadania wskaźniki realizacji działań

1)  zapewnienie  opieki  asystenta  rodzinom 

przeżywającym  trudności  w  wypełnianiu  funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych;

-  liczba  asystentów  pracujących  na 

rzecz mieszkańców gminy Konopiska 

-  liczba rodzin,  którym przydzielono 

asystenta,  z  podziałem na  rodziny  z 
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dziećmi  i  rodziny,  

w których dzieci umieszczone zostały 

w pieczy zastępczej

2)  podnoszenie  kwalifikacji  i  umiejętności  asystentów 

rodziny  i  pracowników  socjalnych  poprzez  udział  w 

szkoleniach i warsztatach;

- liczba szkoleń i warsztatów

- liczba uczestników 

3)  dofinansowanie  i  kierowanie  dzieci  do  ośrodków 

wsparcia;

-  liczba  dzieci  objętych  opieką 

placówek

- wysokość środków przeznaczonych 

na  pokrycie  pobytu  dzieci  w 

placówkach
4)  zapewnienie  dostępności  poradnictwa 

specjalistycznego oraz organizowanie i informowanie o 

miejscach pomocy

-  liczba  i  formy  przekazów 

informujących  o miejscach pomocy

5) podnoszenie kompetencji rodzin tego wymagających 

w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-

wychowawczych,  poprzez  organizowanie  szkoleń, 

warsztatów,  konsultacji  i  poradnictwa  oraz 

udostępnianie literatury fachowej

- liczba i rodzaj działań 

- liczba rodzin objętych działaniami

6)  działania  aktywizujące  zawodowo  i  społecznie  na 

rzecz  rodzin,  w  których  opiekunowie  pozostają  bez 

pracy, w ramach projektu aktywnej integracji

-  liczba  osób  i  rodzin  objętych 

projektem 

-  liczba  osób  objętych  kontraktami 

socjalnymi

- liczba osób, które ukończyły kursy 

zawodowe 

-  liczba  osób,  które  podjęły 

zatrudnienie  w  trakcie  udziału  w 

projekcie

-  liczba  osób  i  rodzin  objętych 

działaniami  środowiskowymi,  z 

podziałem na rodzaj działań

7)  monitorowanie  środowisk  zagrożonych 

uzależnieniami, motywowanie do podjęcia terapii przez 

rodziców  dzieci  ze  środowisk  zagrożonych  i 

monitorowanie terapii rodziców

-  liczba  rodzin  objętych 

monitorowaniem

8) monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych 

kryzysem,  w  tym  niewydolnych  wychowawczo,  w 

których występują problemy przemocy,  uzależnień lub 

długotrwała choroba, poprzez: 

-  wypracowanie  procedur  służących  wyłonieniu 

-  liczba  i  opis  wypracowanych 

procedur

 -  liczba  rodzin  i  dzieci  w  tych 

rodzinach  objętych  monitoringiem  i 

procedurami
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środowisk wymagających szczególnego nadzoru,

-  wypracowanie  procedury dotyczącej  analizy sytuacji 

rodziny pod  kątem zasadności  przydzielenia  asystenta 

rodziny,

- wypracowanie i wdrożenie standardów pracy z rodziną 

wieloproblemową,

- podsumowanie i analizę efektów pracy z rodziną

VI. Finansowanie

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2013-2015 odbywać się 

będzie  w  ramach  środków  budżetu  Gminy  Konopiska,  dotacji  oraz  środków 

pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

VII. Monitorowanie

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 jest Gminny 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Konopiskach.  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Konopiskach będzie przedkładał Radzie Gminy Konopiska pisemny raport z realizacji 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w poprzednim roku, co roku do dnia 30 czerwca.
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