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Wstęp 

 

Gminny program wspierania rodziny dla Miasta Jeleniej Góry został opracowany 

w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a jego główny cel, jakim jest 

wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej oraz profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania 

społecznie pożądanego modelu rodziny wpisuje się w Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Jeleniej Góry na lata 2010 – 2015. Jednym z celów 

zawartych w wyżej wymienionym dokumencie jest „Ograniczenie zjawiska patologii 

społecznych oraz jej przyczyn i skutków”. Zadania wynikające z powyższego 

programu realizowane będą zgodnie z zasadą pomocniczości i uwzględnieniem 

podmiotowości dziecka i rodziny oraz prawa dziecka do: 

1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowania dziecka poza rodziną  

- do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to 

zgodne z dobrem dziecka, 

2) powrotu do rodziny, 

3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami z wyjątkiem przypadków,          

w których Sąd zakazał takich kontaktów, 

4) stabilnego środowiska wychowawczego, 

5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy                 

i wypoczynku, 

6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, 

7) ochrony przed arbitralną lub bezpodstawną ingerencją w życie dziecka, 

8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego 

wieku i stopnia dojrzałości, 

9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, 

10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej, 

11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia. 

 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym 

ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 
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rządowej. Obowiązek, o którym mowa, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy 

administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

Ustawa również dokonuje podziału kompetencji, w tym działań i zadań pomiędzy 

samorządami, który przedstawia poniższa tabela:  

 

GMINA POWIAT 
SAMORZĄD 

WOJEWÓDZTWA 

Profilaktyka - wspieranie 

rodziny 
 Piecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna 

 Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków 

 Adopcja 

 Asystent rodziny 

 Placowki wsparcia 
dziennego, 

 Rodziny wspierające 

 Inne podmioty lub 
instytucje działające 

na rzecz dziecka i 

rodziny 

 Rodziny zastępcze i 
rodzinne domy 

dziecka, 

 Placówki opiekuńczo – 
wychowawcze 

 Usamodzielnienie 

 Organizator rodzinnej 
pieczy zastępczej 

(koordynatorzy 

rodzinnej pieczy 

zastępczej), 

 Ośrodek adopcyjny 

 Regionalna placówka 
opiekuńczo – 

terapeutyczna 

 Interwencyjny 

ośrodek 

preadopcyjny 

 

 

 Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej należy 

doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej 

rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować i wyręczać rodzinę w wypełnianiu jej roli, 

należy ją przede wszystkim wspierać i wspomagać, aby przywrócić jej prawidłowe 

funkcjonowanie. Należy budować system wspierania rodzin biologicznych oraz rozwijać 

rodzinne formy opieki zastępczej. Bardzo ważne zatem jest, aby wszystkie podmioty i 

instytucje uczestniczyły w procesie wspierania rodziny. 
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1. Wsparcie rodziny, jako zadanie gminy. 

  

Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko, w którym otoczone jest opieką  

i ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, w 

systemie cenionych wartości, na plan pierwszy wysuwane jest szczęście i dobro dziecka, 

które daje jednocześnie szczęście rodzicielskie i małżeńskie. Jednak nie wszystkie rodziny 

swoje funkcje realizują w takim stopniu, by dzieci mogły się w nich prawidłowo rozwijać       

i czuć szczęśliwe. W wielu dysfunkcyjnych rodzinach występują problemy, które zakłócają 

ich funkcjonowanie i są szczególnie niebezpieczne dla dziecka, jego rozwoju 

psychosomatycznego i wychowania. W rodzinach pojawiają się trudności zarówno na skutek 

czynników zewnętrznych takich jak np. bezrobocie, długotrwała choroba, upośledzenie 

umysłowe, zaburzenia psychiczne, jak również czynników odnoszących się do właściwości 

osobowościowych członków rodziny takich jak: nałogi, przestępczość, przemoc czy 

zaniedbywanie obowiązków. 

 Dokonujące się zmiany, postęp, szybsze tempo życia niosą za sobą wiele 

pozytywnych skutków, ale niestety pogłębiają też wiele negatywnych zjawisk, takich jak: 

bezrobocie, uzależnienia, przemoc, przestępczość, które bardzo często powodują rozpad 

rodziny. Takie nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny odbija się negatywnie na losach jej 

członków, jak i na całym społeczeństwie. Tak więc, jeśli w rodzinie pojawiają się dysfunkcje, 

instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny, zobowiązane są do podjęcia na jej 

rzecz określonych działań. Występujące w rodzinie problemy niejednokrotnie są bardzo 

złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań, a także koordynacji działań wszystkich 

instytucji zaangażowanych w proces wspierania rodziny. 

Poniżej przedstawione zostały w formie wykresu powody przyznania pomocy społecznej 

rodzinom w 2011 r.. 
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Jak wynika z powyższego wykresu, w roku 2011 spośród uwzględnionych przez 

ustawodawcę piętnastu przesłanek uzasadniających przyznanie świadczeń z pomocy 

społecznej, najczęściej z ubóstwem skorelowane było  bezrobocie (1579 rodzin), 

niepełnosprawność (813 rodzin), długotrwała i ciężka choroba (613 rodzin), bezradność        

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego (441 

rodzin), alkoholizm (228 rodzin), bezdomność (119 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa 

(57 rodzin), trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego (55 

rodzin), narkomania 29 rodzin, brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży 

opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze (15 rodzin), przemoc w rodzinie (10 

rodzin) oraz sporadyczne powody jak wystąpienie sytuacji kryzysowej (6 rodzin) i zdarzenia 

losowego (3 rodziny).  
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Powyżej przedstawiono procentowy podział rodzin korzystających z pomocy społecznej ze 

względu na ilość dzieci w rodzinie, największy odsetek stanowią rodziny z 1 dzieckiem, 

których jest 441, z dwojgiem dzieci – 251 rodzin, z trojgiem – 106 rodzin, z czwórką – 31 

rodzin, z pięciorgiem – 11 rodzin, z sześciorgiem – 8 rodzin oraz 2 rodziny z siedmiorgiem  

i więcej dzieci. 

 Spory odsetek wśród osób objętych pomocą społeczną stanowią rodziny niepełne – 

462, ich podział z uwagi na liczbę wychowywanych dzieci przedstawiono poniżej. 
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2. Organizacja wsparcia rodziny na poziomie gminy. 

W oparciu o art. 176 ustawy z dnia 09.06.2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wskazać należy iż do zadań własnych gminy należy m.in. : 

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 – wychowawczej 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. kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

b. podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c. kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające, związanych z udzielaniem 

pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa 

domowego oraz w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról 

społecznych przez rodziny przeżywające trudności, 

d.  współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

5. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy. 

 Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter 

profilaktyczny i ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich 

warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych             

z wychowaniem. 

 Działania profilaktyczne winny być skierowane przede wszystkim do rodzin 

wychowujących dzieci, a jednocześnie niewydolnych wychowawczo, dotkniętych przemocą, 

ubogich i zagrożonych ubóstwem, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
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opiekuńczo – wychowawczych. Rodzinie takiej należy zapewnić wsparcie polegające            

w szczególności na: 

 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

 wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

 pomocy w integracji rodziny, 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

 dążeniu do reintegracji rodziny. 

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania asystentów rodziny, placówek wsparcia 

dziennego, rodzin wspierających oraz innych podmiotów lub instytucji działających na rzecz 

dziecka i rodziny. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy 

w opiece i wychowaniu dziecka. 

 

3. Praca z rodziną. 

Praca z rodziną w szczególności ukierunkowana jest na wspieranie więzi uczuciowych 

w rodzinie, pomoc w integrowaniu rodziny z otoczeniem, pomoc w odbudowywaniu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych, neutralizowanie czynników negatywnie działających na 

dziecko. Praca z rodziną powinna być możliwie wcześnie podejmowana i prowadzona przez 

profesjonalnie przygotowaną kadrę. Realizowana jest poprzez konsultacje i poradnictwo 

specjalistyczne, terapię i mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, pomoc prawną, szczególnie w 

zakresie prawa rodzinnego, organizowanie spotkań dla rodzin, mających na celu wymianę ich 

doświadczeń oraz zapobieganie izolacji. W pracy z rodziną ważna jest koordynacja działań 

wszystkich instytucji i służb zobligowanych do wspierania rodzin. Na terenie Jeleniej Góry 

jako jednostka organizacyjna miasta pracą z rodziną zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który realizuje zadania wynikające z szeroko rozumianej profilaktyki, 

konsekwentnie od kilku lat buduje lokalny system wsparcia i współpracy z osobami, 

instytucjami i organizacjami działającymi na polu profilaktyki i nie tylko, realizuje i prowadzi 

wiele działań ukierunkowanych na dziecko i rodzinę. W ramach projektu systemowego 

„Postaw na siebie” realizowanego przez MOPS, a współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój               

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, uczestnicy w/w projektu mogą 



9 

 

skorzystać z porad i wsparcia: doradcy zawodowego, brokera edukacyjnego, prawnika, 

asystenta rodziny, psychologa, pedagoga, seksuologa, grupy samopomocowej, koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, mediatora i wolontariuszy. Dodatkowo w ofercie znajdują się 

również kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem 

wykształcenia, zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego, wyjazdowe warsztaty 

integracyjno – edukacyjne dla młodzieży, integracyjne warsztaty wyjazdowe dla rodzin, 

turnusy rehabilitacyjne, ćwiczenia usprawniające psychoruchowo, zajęcia w Klubie Integracji 

Społecznej, udział w festynach i imprezach kulturalnych. 

Dodatkowo w ramach drugiego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jeleniej Górze w partnerstwie  z Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr 

programu pod nazwą „Wspólne działanie – lepsze jutro” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osoby zamieszkałe na 

obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji mają stały dostęp do specjalistów: 

pedagoga, prawnika, psychologa, możliwość nieodpłatnego korzystania z określonych 

obiektów sportowych. Działania w powyższym programie obejmują także ciekawe zajęcia    

w świetlicy, uczestnictwo w kołach zainteresowań, warsztaty, gry i zabawy, Zabawę 

Mikołajkową, obóz harcerski, olimpiadę sportową, wyprawkę szkolną „Tornister”, dostęp do 

komputerów i internetu, kursy językowe i maturalne, warsztaty rozwoju osobistego, 

poradnictwo edukacyjno – zawodowe, kursy komputerowe, kursy zawodowe, staże 

zawodowe z wynagrodzeniem oraz Akademię dla Rodziców „Bądźmy razem”. 

 

 

4. Asystent rodziny,  jako nowa forma bezpośredniej pracy z rodziną. 

 

Nowym zadaniem ustawowym dla gminy jest wprowadzenie asystenta rodziny do 

bezpośredniej pracy z rodziną. Asystent rodziny zajmuje się niezależnie od pracowników 

socjalnych, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez 

rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie 

dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz 

podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny                         

i nienormowany czas pracy asystenta służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny.  

W oparciu o ustawę z dnia 27.04.2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona zmiana m.in.               

w  przepisach Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego stanowiąca, iż Sąd  może zobowiązać 
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rodziców biologicznych, jak i samego małoletniego do określonego postępowania,                 

w szczególności do pracy z asystentem rodziny bądź realizowania innych form pracy              

z rodziną. 

Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego. Asystent 

rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka 

małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań 

pomocowych  ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, 

prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rola asystenta rodziny ma 

istotne znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta polegają na 

aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez tę 

rodzinę.  

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba 

pełniącą tą funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin – 

mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych , czy prawnych. Ponadto pomaga również w 

rozwiązaniu problemów podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie 

rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera 

również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej. Do jego zadań 

należy też motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub 

kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, 

przełamywaniu kompleksów  i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności                    

i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy i wspiera 

ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia. Intensywna praca asystenta z rodziną jest 

realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. 

Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dzieci         

w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji 

sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu , oraz z sądem. Powinien on aktywnie 

uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. 

Na terenie Jeleniej Góry według stanu na dzień 31.12.2011 r. mieszka 441 rodzin 

bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i mających problemy w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. Natomiast wg stanu na dzień 30.06.2012 r. w rodzinnej pieczy 

zastępczej na terenie Miasta Jelenia Góra przebywa  134 dzieci, a instytucjonalnej pieczy 
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zastępczej   znajduje się łącznie 138 dzieci, z czego 103 to dzieci pochodzące z Jeleniej Góry, 

a pozostała liczba, to dzieci pochodzące z innych powiatów. 

Przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej wynikają przeważnie z niskich 

kompetencji wychowawczych rodziców biologicznych, eurosieroctwa, rozbicia rodziny, 

przemocy, uzależnień, chorób psychicznych. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na jednego 

asystenta rodziny nie może przypadać więcej niż 20 rodzin. Biorąc pod uwagę 

zdiagnozowaną w 2011 roku liczbę rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi , w mieście należałoby zatrudnić 22 asystentów rodziny. 

Aktualnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze jest zatrudniony             

1 asystent rodziny. Zarówno Miasto Jelenia Góra, jak i inne gminy w kraju nie posiadają 

wystarczających środków finansowych na zatrudnienie wymaganej liczby asystentów.          

W związku z tym pojawiła się potrzeba pozyskiwania środków zewnętrznych. W kwietniu br. 

MOPS za pośrednictwem Gminy złożył wniosek o 50 % dofinansowanie zatrudnienia 

asystenta rodziny w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

dzięki któremu udało się pozyskać do wykorzystania w 2012 r. kwotę 11.415,00 zł.  

 

 

5. Rodziny wspierające, jako forma wsparcia rodziny przez środowisko lokalne. 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jako jedno z istotnych zadań w 

pracy z rodziną wyszczególnia wsparcie ze strony środowiska lokalnego. Ważną rolę w tym 

zadaniu pełnią sąsiedzi, rodziny zaprzyjaźnione, rodziny rówieśników dzieci. Zbudowanie 

sieci rodzin chętnych do służenia pomocą systematycznie lub w sposób doraźny stanowi 

nowe wyzwanie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych instytucji 

działających na rzecz dziecka i rodziny. Możliwość skorzystania przez rodzinę w kryzysie       

z pomocy innej rodziny, tzw. rodziny wspierającej może mieć nieocenione znaczenie w pracy 

z rodziną. 

 Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie 

przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa 

domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Zgodnie            

z ustawą cytowaną wyżej pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone 

osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia działając           

z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej w Jeleniej Górze na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 

przez pracownika socjalnego.  

6. Ocena zasobów, adresaci programu. 

 

Wśród zasobów, z których można korzystać przy wdrażaniu niniejszego programu warto 

wskazać instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania 

rodziny oraz inne pełniące funkcje wspierające: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, 

 świetlica środowiskowa przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, 

 Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny przy Sądzie Rejonowym, 

 Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” –Placówka Wielofunkcyjna, 

 Dom Dziecka prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku          

i Rodzinie „Nadzieja”, 

 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza prowadzona przez 

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”, 

 Powiatowy Urząd Pracy, 

 Policja, 

 Sąd Rejonowy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich – kuratorzy sądowi, 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

 placówki oświatowe, 

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 organizacje pozarządowe. 

Adresatami Programu są jeleniogórskie dzieci i rodziny w szczególności przeżywające 

trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej. 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. Niski poziom wykształcenia rodziców, ich bezradność oraz 

liczne dysfunkcje, czy zachowania patologiczne w rodzinie przyczyniają się do powstawania 

znacznych  strat rozwojowych dzieci żyjących w takich rodzinach. Niewydolność rodziców 

zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi 

do niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej. Dla poprawy funkcjonowania takich 
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dzieci ważne jest zintensyfikowanie działań świetlic szkolnych i środowiskowych, kół 

zainteresowań, organizacja większej ilości ogólnodostępnych bezpłatnych zajęć np. 

sportowych 

 

7.  Określenie celu głównego i celów szczegółowych programu. 

 

Cel główny - wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej oraz profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie 

promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 

 

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących 

 

Zadania Wskaźniki realizacji zadań Realizatorzy 

1) Podnoszenie kompetencji 

rodzin tego wymagających w 

zakresie pełnienia 

prawidłowych funkcji 

opiekuńczo – 

wychowawczych, poprzez 

organizowanie szkoleń, 

warsztatów, konsultacji, 

poradnictwa oraz 

udostępnianie literatury 

fachowej 

- liczba i rodzaj działań, 

- liczba rodzin objętych 

działaniami, 

- rodzaj grup zawodowych 

zaangażowanych w działania 

MOPS,OIK, szkoły 

(pedagodzy szkolni) 

2) Zapewnienie opieki  

asystenta rodziny rodzinom 

przeżywającym trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

- liczba asystentów rodziny 

pracujących na rzecz rodzin, 

- liczba rodzin, którym 

przydzielono asystenta, 

MOPS 

3) Finansowanie szkoleń w 

zakresie podnoszenia 

kwalifikacji przez asystentów 

rodziny 

- liczba szkoleń, 

- liczba uczestników 

MOPS + korzystanie ze 

szkoleń organizowanych 

przez DOPS 

4) Finansowanie istniejącej 

świetlicy środowiskowej oraz 

dążenie do tworzenia nowych 

placówek wsparcia dziennego 

na terenie miasta 

- liczba działających 
placówek, 

- liczba dzieci objętych 

opieką   przez placówki, 

Prezydent Miasta, MOPS, 

organizacje pozarządowe 
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5) Zapewnienie dostępności 

konsultacji,  poradnictwa 

specjalistycznego oraz 

organizowanie i 

informowanie o miejscach 

pomocy 

- liczba i rodzaj miejsc 

poradnictwa 

specjalistycznego, 

- wzrost liczby specjalistów 

zatrudnionych w MOPS, 

- liczba osób i udzielonych 

porad z podziałem na 

kategorie problemowe, 

MOPS, UM – Wydział 

Dialogu Społecznego, 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

6) Monitorowanie środowisk 

zagrożonych uzależnieniami, 

motywowanie do podjęcia 

terapii przez rodziców dzieci 

ze środowisk zagrożonych i 

monitorowanie ich terapii 

- liczba osób objętych 

monitorowaniem, 

MOPS, Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policja 

7) Organizowanie szkoleń i 

tworzenie warunków do 

działania rodzin 

wspierających 

- liczba rodzin 

wspierających, 

MOPS, organizacje 

pozarządowe 

8) Organizowanie 

wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży 

- liczba uczestników, 

- liczba organizowanych 

form wypoczynku, 

Prezydent Miasta, MOPS, 

organizacje pozarządowe 

9) Rozwijanie aktywnych 

form integracji społecznej 

wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

oraz upowszechnianie 

aktywnej integracji  

(aktywizacja zawodowa, 

edukacyjna, społeczna i 

zdrowotna) 

- liczba uczestników projektu 

korzystających z 

poszczególnych form 

wsparcia, 

MOPS dzięki funduszom 

pozyskanym z Unii 

Europejskiej w ramach EFS 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 

 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka 

 

Zadania Wskaźniki realizacji zadań Realizatorzy 

1) Zapewnienie pomocy 

materialnej i rzeczowej 

ubogim rodzinom 

- liczba i formy udzielonej 

pomocy, 

- liczba rodzin i dzieci w 

rodzinach objętych pomocą 

MOPS, UM Wydział 

Edukacji i Polityki 

Społecznej, TPD, PKPS, 

PCK, 

2) Objęcie dożywianiem 

wszystkich tego 

wymagających dzieci  

- liczba dzieci korzystających 

z posiłków, 

- liczba rodzin 

korzystających z pomocy 

MOPS, szkoły, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 

3) Zapewnienie pomocy 

osobom doznającym 

przemocy 

- liczba osób (dorośli i 

dzieci) MOPS, Zespół 

Interdyscyplinarny przy OIK, 
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4) Zabezpieczenie środków 

na pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej 

- liczba dzieci 

umieszczonych w 

poszczególnych formach 

pieczy zastępczej 

Prezydent Miasta, MOPS,  

  

Do realizacji założonych celów będą prowadziły działania, których wybór zostanie 

poprzedzony szczegółową analizą sytuacji danej rodziny. Podstawowym narzędziem 

służącym do diagnozy będzie wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika 

socjalnego. Pełna i efektywna realizacja celów założonych w programie będzie możliwa 

dzięki kompleksowemu spojrzeniu na rodzinę przeżywającą trudności oraz podjęciu 

systemowych rozwiązań przy współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji 

pracujących z dziećmi i rodzicami. Priorytetem naszych działań jest uznanie podmiotowości 

dziecka oraz jego prawa do wychowania w rodzinie lub możliwie najszybszego powrotu do 

rodziny. 

   Warto podkreślić, iż dla realizacji zadania 4 usytuowanego w celu szczegółowym      

1 Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących przy tworzeniu placówki wsparcia dziennego można 

wykorzystać świetlicę utworzoną w ramach programu „Wspólne działanie – lepsze jutro”      

w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej  - przy ul. Kilińskiego. Pomieszczenia 

zostały odremontowane, usytuowane są na parterze posiadają osobne wejście. Podczas 

remontu wymieniono podłogi, instalację: elektryczną,  wodną oraz grzewczą, 

wyremontowano łazienkę i odmalowano ściany. W skład świetlicy wchodzi: przedpokój, trzy 

pokoje, z których pierwszy wyposażony jest w narożne szafki dziecięce na zabawki i książki, 

stolik, krzesełka, miejsca do zabaw. Drugi pokój z aneksem kuchennym wyposażonym w 

szafki, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, lodówkę, zlewozmywak oraz niezbędne 

naczynia itp. Pozostałą część pomieszczenia wyposażono w czteroosobowe stoliki, krzesła i 

narożne meble dziecięce na zabawki i książki. Trzeci z pokoi to miejsce do odrabiania lekcji, 

wyposażone w stoliki, krzesła, regały, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, materiały 

edukacyjne. W lokalu znajduje się również łazienka, w której są umywalki, toaleta i kabina 

prysznicowa. W świetlicy jest centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda oraz odpowiednie 

oświetlenie.  

Po zakończeniu realizacji programu „Wspólne działanie – lepsze jutro”, dla 

utrzymania działalności świetlicy konieczne jest zatrudnienie 2 osób (wychowawców)           

w ramach umowy o pracę, każdą na pół etatu oraz kierownika świetlicy. Podczas roku 
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szkolnego, aby pomóc dzieciom w lekcjach, wzorem roku bieżącego planowane jest 

skorzystanie z pomocy wolontariuszy. 

Wskazać należy również na zasadność utrzymania po zakończeniu realizacji Projektu 

„Postaw na siebie” Klubu Integracji Społecznej (KIS) -  jednostki, której celem jest udzielenie 

pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 

umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról 

społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. 

KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach 

życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować 

wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające 

do tworzenia własnych miejsc pracy.  

 

 

 

8. Źródła finansowania oraz sposób monitorowania programu i sprawozdawczość.  

Działania zawarte w niniejszym programie będą finansowane że środków Miasta Jelenia 

Góra oraz ze środków pozabudżetowych pozyskiwanych z innych źródeł, w tym ze środków 

w ramach programów unijnych. Monitorowanie Programu Wspierania Rodziny w Jeleniej 

Górze w latach 2012 – 2014 odbywać się będzie na podstawie sporządzanej 

sprawozdawczości w corocznym sprawozdaniu merytorycznym z działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej,  w tym na podstawie danych statystycznych uzyskanych od 

partnerów wspierających realizację poszczególnych celów szczegółowych założonych           

w programie. Sprawozdanie przedkładane będzie w terminie do 31 marca każdego roku 

Prezydentowi Miasta, Prezydent Miasta natomiast Radzie Miejskiej. Dodatkowo sporządzane 

będą również sprawozdania rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny, które 

przekazane zostaną wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

  Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności od 

pojawiających się potrzeba i możliwości finansowych miasta. 

W opracowaniu programu korzystano m.in. z materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w tym prezentacji Pani Anny Kuszczuk – 

głównego specjalisty w Wydziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną MPiPS 
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Podsumowanie  

 

Gminny program wspierania rodziny zakłada tworzenie optymalnych warunków dla 

poprawy jakości życia dzieci i ich rodzin. Wsparcie rodziny będzie miało charakter 

profilaktyczny, ochronny, a  rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone 

możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. Tylko wtedy można 

zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie 

własnej aktywności i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności. 

Pomoc na rzecz rodzin , którą w ramach niniejszego programu oferuje Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej będzie nakierowana w pierwszej kolejności na wykorzystywanie 

zasobów własnych rodziny, a wsparcie instytucjonalne będzie zapewnione w sytuacji, gdy 

rodzina będzie musiała zmierzyć się z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie 

rozwiązać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


