
UCHWAŁA NR 457.LIII.2018
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny dla Miasta Jelenia Góra na lata 2018-2020 
i Powiatowego programu systemu pieczy zastępczej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2018-2020

Na podstawie art. 179 ust. 2 i art. 180 pkt 1 oraz art. 182 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny program wspierania rodziny dla Miasta Jelenia Góra na lata 2018-2020, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się Powiatowy program systemu pieczy zastępczej dla Miasta Jelenia Góra na lata 

2018-2020, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Leszek Wrotniewski
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Zał�cznik nr 1    
do Uchwały nr 457.LIII.2018 
Rady Miejskiej Jeleniej Góry 
z dnia 26 czerwca 2018 r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

 DLA MIASTA JELENIEJ GÓRY 

NA LATA 2018–2020 
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Wprowadzenie. 

 Obowi�zek opracowania i realizacji Gminnego programu wspierania rodziny zwanego 

w dalszej cz��ci Programem nakłada ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zast�pczej. Zało�eniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególno�ci 

tych, w których wyst�puj� problemy opieku�czo-wychowawcze. Zakłada on działania 

profilaktyczne na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodzin� oraz 

wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie w zale�no�ci od potrzeb. 

 Głównym celem Programu jest szeroko rozumiana pomoc rodzinie wychowuj�cej 

dziecko. Rodzina jest podstawow� komórk� społeczn� i naturalnym �rodowiskiem rozwoju  

i dobra wszystkich jej członków, a w szczególno�ci dzieci, które potrzebuj� szczególnej 

ochrony i pomocy ze strony osób dorosłych. Poniewa� na nich ci��y obowi�zek zapewnienia 

dzieciom wła�ciwych warunków do opieki i harmonijnego rozwoju. Dziecko ma prawo do 

wychowywania si� w atmosferze szcz��cia, miło�ci i zrozumienia. Dlatego te� w Programie 

poło�ono nacisk na pomoc rodzinom prze�ywaj�cym trudno�ci w wypełnianiu funkcji 

opieku�czo-wychowawczych, rodzinom dysfunkcyjny i wieloproblemowym. Istotnym 

elementem Programu s� działania profilaktyczne, integracyjne, aktywizuj�ce, zapobiegaj�ce 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Podstaw� tych działa� jest nie tylko przywrócenie 

rodzinie zdolno�ci do wła�ciwego wypełniania funkcji rodzicielskich, ale równie� pełnego 

uczestnictwa w �yciu społecznym. 

 W �wietle zało�e� ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mie� charakter 

interdyscyplinarny i by� udzielana przez wła�ciwych specjalistów w ramach zintegrowanego 

lokalnego systemu. Wa�ne jest, by działania i decyzje wzgl�dem rodziny były podejmowane 

przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji (szkoła, pomoc społeczna, policja s�d).  

W zwi�zku z powy�szym istnieje potrzeba wprowadzenie trzyletniego Programu, którego 

priorytetem b�dzie stworzenie działa� profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiega�

marginalizacji i społecznemu wykluczeniu rodzin. �wiadczenie wsparcia dla rodzin 

zagro�onych społecznym obni�eniem standardu �ycia, ma da� poczucie ich bezpiecze�stwa  

i gwarancje pomocy. Ka�dy potrzebuj�cy powinien mie� zapewnione wsparcie i posiada�

pewno��, �e mo�e je otrzyma� w instytucjach do tego celu powołanych. 

 Działania na rzecz rodziny to czynno�ci skierowane do poszczególnych jej członków 

oraz kampanie prowadzone na rzecz całej wspólnoty mieszka�ców Jeleniej Góry. 

Podstawowym zało�eniem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin  

i dzieci, prze�ywaj�cych trudno�ci w wypełnianiu funkcji opieku�czo-wychowawczych, 
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maj�cych na celu przywrócenie im zdolno�ci do wypełniania ról pozytywnie społecznych, 

poprzez prac� z rodzin� oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

 Organizuj�c ró�norodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej nale�y 

docenia� i konsekwentnie realizowa� zasad� podstawowej roli opieku�czej i wychowawczej 

rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zast�powa� i wyr�cza� rodzin� w wypełnianiu 

podstawowej roli społeczno-wychowawczej, nale�y j� przede wszystkim wspiera�  

i wspomaga�, aby przywróci� jej prawidłowe funkcjonowanie. Nale�y budowa� system 

wspierania rodzin biologicznych oraz rozwija� rodzinne formy opieki zast�pczej. Bardzo 

wa�ne zatem jest, aby wszystkie podmioty i instytucje uczestniczyły w procesie wspierania 

rodziny. Opracowanie Programu jest istotne, poniewa� skuteczna pomoc dla rodziny 

prze�ywaj�cej trudno�ci w opiekowaniu si� i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona 

dzieci i pomoc dla nich, mo�e by� osi�gni�ta przez współprac� wszystkich osób, instytucji  

i organizacji pracuj�cych na rzecz dziecka i rodziny.  

Podstaw� działa� uj�tych w Programie jest: 

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 998, z pó�n. zm.),  

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z pó�n. 

zm.), 

-  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r.), 

- ustawa o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

pa�dziernika 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z pó�n. zm.), 

-  ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030), 

- ustawa o samorz�dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,  

z pó�n. zm.), 

- ustawa o Karcie Du�ej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832,  

z pó�n. zm.), 

- ustawa. o pomocy pa�stwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1851, z pó�n. zm.), 

- ustawa o wsparciu kobiet w ci��y i rodzin „Za �yciem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1860, z pó�n. zm.). 
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1. Rodzina jako najwa�niejsza, podstawowa grupa społeczna. 

 Rodzina to podstawowa komórka społeczna, która składa si� z rodziców oraz dzieci. 

Zapewnia ci�gło�� biologiczn� społecze�stwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe nast�pnym 

pokoleniom. Stanowi ona pierwsze naturalne �rodowisko wychowawcze, z którym styka  

si� dziecko. Ka�da rodzina stanowi odr�bn� i niepowtarzaln� grup� społeczn�. To tutaj 

dziecko nabywa wiedz� o otaczaj�cym je �wiecie, panuj�cych mi�dzy lud�mi stosunkach. 

Uczy si� wyra�a� swoje uczucia (zadowolenie, rado��, obaw�, l�k, gniew) oraz 

warto�ciowania co jest dobre, a co złe. Wychowuj� si� w niej kolejne pokolenia, które  

w pó�niejszym okresie swojego �ycia kreuj� społecze�stwo. Rodzina kształtuje osobowo��

młodego pokolenia, postaw� społeczn� i wyznacza koleje jego losu. Dlatego tak wa�ne jest 

zachowanie prawidłowych ról społecznych. Tylko „zdrowa” rodzina jest warunkiem 

wykreowania młodego pokolenia, które b�dzie miało poczucie własnej warto�ci, aspiracji, 

empatii jak równie� b�dzie baz� do budowania kolejnej prawidłowo funkcjonuj�cej 

najmniejszej komórki społecznej. 

 Władza rodzicielska polega na opiece oraz wychowaniu dziecka, powinna chroni�

jego interesy i dobro. Wi��e si� z dbaniem o prawidłowy rozwój, ochron� zdrowia  

i umo�liwieniem jego edukacji. Rodzina, która wypełnia te wszystkie funkcje w sposób 

prawidłowy, zapewniaj�c dzieciom poczucie bezpiecze�stwa i daj�c im mo�liwo��

prawidłowego rozwoju, pozytywnie wpływa na pełnienie ról społecznych w przyszło�ci. 

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagra�a jednak szereg czynników zewn�trznych, 

w�ród których wymieni� mo�na ró�norodne zjawiska patologiczne. Rodzina dotkni�ta takim 

zjawiskiem wymaga pomocy z zewn�trz, gdy� cz�sto sama nie potrafi rozwi�za� swoich 

problemów i wyj�� z sytuacji kryzysowej. Do zjawisk patologicznych zalicza  

si� w szczególno�ci niewydolno�� opieku�czo-wychowawcz�, przemoc, alkoholizm, 

narkomanie. Problemy te s� najcz�stsz� przyczyn� pó�niejszego niedostosowania 

społecznego dzieci. Wyst�powanie tych patologicznych zjawisk jest cz�sto powi�zane  

z ubóstwem czy długotrwałym bezrobociem. Rodzina dysfunkcyjna wymaga stałego wsparcia 

oraz monitorowania przez pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, asystentów 

rodzin, kuratorów s�dowych, przedstawicieli słu�by zdrowia, policji oraz innych instytucji, 

które maj� kontakt z rodzin�. 

 Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i ró�norodnej pomocy specjalistycznej 

spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkowa� b�dzie ró�norodnymi 

konsekwencjami, którymi najbardziej zagro�one b�d� dzieci. Priorytetem wspierania rodziny 
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jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzie�y oraz kształtowania 

warto�ci i norm zwi�zanych z ich wychowaniem. 

2. Sytuacja demograficzna i społeczna. 

2.1 Sytuacja demograficzna.  

 Analiz� sytuacji demograficznej na potrzeby niniejszego Programu przeprowadzono 

na podstawie danych dotycz�cych liczby ludno�ci Miasta Jelenia Góra w latach 2015-2017. 

W roku 2015 liczba ludno�ci wynosiła 81.010 osób, w roku 2016 wynosiła 80.524 osoby, 

natomiast w roku 2017 wyniosła 80.325 osób. Podział mieszka�ców Jeleniej Góry  

ze wzgl�du wiek zaprezentowany został w poni�szym zestawieniu tabelarycznym. 

Tabela nr 1. Podział mieszka�ców Jeleniej Góry ze wzgl�du na wiek. 

Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Ogółem mieszka�ców 81.010 80.524 80.325 

Przedział wiekowy 0-17 lat 11.613 11.496 11.536 

Przedział wiekowy18-59 lat 48.983 47.876 47.359 

Przedział wiekowy 60 lat i wi�cej 20.414 21.152 21.430 

  

Na przestrzeni ostatnich trzech lat notuje si� spadek ilo�ci mieszka�ców Jeleniej Góry, 

szczególnie w okresie produkcyjnym. Podobnie jak w innych miastach Polski zauwa�alny jest 

znikomy przyrost naturalny. Natomiast widoczny jest wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym 

 Rok 2015 był kolejnym rokiem, w którym zmniejszyła si� liczba osób bezrobotnych  

w Jeleniej Górze. Nast�pił wzrost liczby osób podejmuj�cych prac� oraz zwi�kszyła si�

aktywno�ci osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy we własnym zakresie. Odsetek 

długotrwale bezrobotnych zmniejszył si� z poziomu 58,1% w ko�cu grudnia 2015 r.  

do 55,8% w ko�cu grudnia 2016 r.-jest to spadek o 2,3 punktu procentowego. W kraju  

na koniec grudnia 2016 r. długotrwale bezrobotni stanowili 56,0% ogółu bezrobotnych. 

 Ostatni rok, to czas niskiego poziomu stopy bezrobocia w Jeleniej Górze. To równie�

okres, w którym została przełamana bariera 10% stopy bezrobocia. Według danych  

na 31.12.2017 r. opublikowanych przez GUS, wska�nik ten w Jeleniej Górze wyniósł 3,6%. 

Rok 2017, to okres dalszego spadku bezrobocia wskutek intensywnej aktywizacji osób 
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bezrobotnych, korzystnego bilansu oraz sytuacji na rynku pracy, której papierkiem 

lakmusowym jest kondycja podmiotów gospodarczych wyra�ona zmianami w zatrudnieniu. 

Tabela nr 2 Rynek pracy w Mie�cie Jelenia Góra. 

Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 Rok2017 

Bezrobotni ogółem 1.906 1.545 1.221 

Bezrobotni długotrwale 994 750 513 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 266 237 216 

  

Maj�c na uwadze jeleniogórski rynek pracy, mo�na postawi� tez�, �e najcz��ciej 

bezrobotni długotrwale nie doceniaj� roli samodzielno�ci, własnych zdecydowanych działa�

do poprawy swojego statusu społecznego, oczekuj� na korzystne wobec nich inicjatywy ze 

strony administracji publicznej. Niektórzy zadowalaj� si� najprostszym sposobem uzyskania 

dochodów szczególnie z ró�nego rodzaju zasiłków i �wiadcze� z tytułu pozostawania bez 

pracy, zwłaszcza, gdy �wiadczenia cechuje tzw. wysoka stopa zast�pienia (czyli pokrywaj�

one odpowiednio du�� cz��� utraconych, zazwyczaj niskich zarobków). Inni za� rejestruj� si�

wył�cznie w celu uzyskania uprawnie� do bezpłatnych �wiadcze� medycznych, poniewa�

pracuj� „w szarej strefie”, a uzyskane w ten sposób nieujawnione dochody zaspokajaj� ich 

potrzeby, b�d� te� pozwalaj� dodatkowo korzysta� z systemu wsparcia kierowanego do osób  

i rodzin najubo�szych. 

Tabela nr 3 Osoby i osoby, które skorzystały ze wsparcia o�rodka pomocy. 

Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Liczba rodzin 2.020 1.916 1.895 

Liczna osób w rodzinach 3.421 3.149 3.014 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 527 408 319 

Liczba osób w wieku produkcyjnym 1.209 1.094 1.033 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 159 164 273 

2.2 Organizacja pracy z rodzin� na poziomie gminy.  

 Do zada� własnych gminy nale�y m.in.: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

2) tworzenie mo�liwo�ci podnoszenia kwalifikacji przez asystentów, 
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3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 

oraz praca z rodzin� prze�ywaj�c� trudno�ci w wypełnianiu funkcji opieku�czo–

wychowawczej przez: 

a) zapewnienie rodzinie prze�ywaj�cej trudno�ci wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dost�pu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkole� i tworzenie warunków do działania rodzin wspieraj�cych, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. 

4) finansowanie: 

a) kosztów szkole� dla rodzin wspieraj�cych, 

b) podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c) kosztów ponoszonych przez rodziny wspieraj�ce, zwi�zanych z udzielaniem pomocy  

w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz  

w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych przez rodziny 

prze�ywaj�ce trudno�ci, 

d) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zast�pczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opieku�czo–wychowawczej, regionalnej placówce opieku�czo-terapeutycznej 

lub interwencyjnym o�rodku preadopcyjnym, 

5) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagro�onej kryzysem lub 

prze�ywaj�cej trudno�ci w wypełnianiu funkcji opieku�czo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy. 

 Wsparcie rodziny powinno by� w miar� mo�liwo�ci wczesne i mie� charakter 

profilaktyczny i ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich 

warunków rozwoju dzieci, młodzie�y oraz kształtowanie warto�ci i norm zwi�zanych  

z wychowaniem. Działania profilaktyczne winny by� skierowane przede wszystkim do rodzin 

wychowuj�cych dzieci, a jednocze�nie niewydolnych wychowawczo, dotkni�tych przemoc�, 

ubogich i zagro�onych ubóstwem, prze�ywaj�cych trudno�ci w wypełnianiu funkcji 

opieku�czo–wychowawczych. Rodzinie takiej nale�y zapewni� wsparcie polegaj�ce  

w szczególno�ci na: 

1) analizie sytuacji rodziny i �rodowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

3) rozwijaniu umiej�tno�ci opieku�czo–wychowawczych rodziny, 

4) podniesieniu �wiadomo�ci w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

5) pomocy w integracji rodziny, 

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 
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7) d��eniu do reintegracji rodziny. 

 Rodzina mo�e otrzyma� wsparcie przez działania asystentów rodziny, placówek 

wsparcia dziennego, rodzin wspieraj�cych oraz innych podmiotów lub instytucji działaj�cych 

na rzecz dziecka i rodziny. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodzin�

oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

 W styczniu 2017 r. weszła w �ycie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

w ci��y i rodzin „Za 	yciem”. Zgodnie z ww. ustaw� rodzina mo�e skorzysta�  

z poradnictwa asystenta w zakresie przezwyci��ania trudno�ci w piel�gnacji i wychowaniu 

dziecka. Wsparcie to ma by� realizowane przez zapewnienie dost�pu do informacji w zakresie 

rozwi�za� wspieraj�cych rodziny oraz kobiety w ci��y. Praca asystenta ma polega�  

na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny 

koordynuje ró�norodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego, umo�liwiaj�c 

przezwyci��enie trudno�ci w piel�gnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitacj� społeczn�

i zawodow�, a tak�e ułatwianie dost�pu do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej 

w szczególno�ci w zakresie praw rodzicielskich i uprawnie� pracowniczych. Wystarczy 

zgłosi� si� do asystenta zatrudnionego przez o�rodek pomocy społecznej, który na podstawie 

pisemnego upowa�nienia b�dzie mógł załatwia� w imieniu rodziny sprawy w ró�nych 

instytucjach.

2.3 Asystent rodziny jako forma bezpo�redniej pracy z rodzin�. 

 Asystent rodziny, niezale�nie od pracowników socjalnych, zajmuje si� wył�cznie 

pomoc� i prac� z rodzin�. Celem pracy asystenta jest osi�gni�cie przez rodzin�

podstawowego poziomu stabilno�ci �yciowej, która umo�liwi jej wychowywanie dzieci.  

Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podj�cie 

działa� zmierzaj�cych do za�egnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i nienormowany czas 

pracy asystenta słu�y� ma realnym potrzebom i rytmowi �ycia rodziny. 

 Rol� 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 zewn�trznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działa�

pomocowych ustanie wraz z osi�gni�ciem przez rodzin� umiej�tno�ci samodzielnego, 

prawidłowego wypełniania funkcji opieku�czo–wychowawczych. Pomoc asystenta rodziny 

ma istotne znaczenie ju� na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest cało�ciowe wspieranie 

rodzin wychowuj�cych dzieci, zagro�onych ró�nymi dysfunkcjami. Działania asystenta 
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polegaj� na aktywnym wspieraniu rodziny, w której maj� miejsce problemy trudne  

do pokonania przez t� rodzin�.  

 Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejno�ci osoba 

pełni�c� t� funkcj� dba o rozwi�zanie podstawowych problemów socjalnych swoich 

podopiecznych, takich jak problemy mieszkaniowe, materialne, zdrowotne czy prawne. 

Ponadto pomaga równie� w rozwi�zaniu problemów emocjonalnych, rodzinnych,  

czy te� problemów w grupie rówie�niczej, a w razie potrzeby kieruje osoby potrzebuj�ce 

specjalistycznego wsparcia na odpowiedni� terapi�.  

Asystent rodziny wspiera równie� swoich podopiecznych w podejmowaniu 

aktywno�ci społecznej. Do jego zada� nale�y te� motywowanie podopiecznych  

do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki, pomoc w wyborze 

odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów i ewentualnych 

kryzysów wynikaj�cych z trudno�ci i niepowodze� w nauce. Asystent rodziny zach�ca 

bezrobotnych do podj�cia pracy i wspiera ich w pierwszych miesi�cach zatrudnienia. 

Intensywna praca asystenta z rodzin� jest realizowana równie� w przypadku czasowego 

umieszczenia przez S�d dziecka poza rodzin�. Wówczas zadaniem asystenta staje  

si� nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dzieci w miejscu zamieszkania, ale równie�

współpraca z rodzin� zast�pcz� lub koordynatorem rodzinnej pieczy zast�pczej, 

odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawuj�cej piecz� zast�pcz�, b�d�cej 

w gestii powiatu oraz z s�dem. Powinien on aktywnie uczestniczy� we wszystkich działaniach 

zmierzaj�cych do powrotu dziecka do rodziny. 

 Przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zast�pczej wynikaj� przewa�nie  

z bezradno�ci rodziców biologicznych i ich niskich kompetencji w sprawach opieku�czo–

wychowawczych, rozbicia rodziny, przemocy, uzale�nie�, chorób oraz eurosieroctwa. 

Tabela nr 4  Rodziny i osoby, którym przyznano wsparcie w sprawach opieku�czo-

wychowawczych. 

Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Ogółem liczba rodzin 378 231 233 

Liczba osób w rodzinach 1.106 712 672 

  

W obecnym stanie prawnym liczba rodzin, które swoim wsparciem obejmuje  

1 asystent nie mo�e przekroczy� 15. Dodatkowo ustawa nakłada bezwzgl�dny obowi�zek 

podj�cia pracy z ka�d� rodzin�, której dziecko zostało umieszczone w placówce opieku�czo-

Id: D681A38F-23DA-4735-9D4B-5C23F400DD40. Podpisany Strona 9



wychowawczej i sporz�dzania opinii o rodzinie, nie rzadziej ni� co pół roku. W przypadku 

dziecka przebywaj�cego w placówce opieku�czo-wychowawczej, dyrektor tej placówki

wnioskuje o wszcz�cie z urz�du post�powania o wydanie zarz�dze� wobec dziecka celem 

uregulowania jego sytuacji prawnej. Ka�dorazowo do wniosku musi by� doł�czona opinia 

gminy (organizatora pieczy zast�pczej) prowadz�cej prac� z rodzin�. Celem tych działa�  

jest zbadanie warunków umo�liwiaj�cych powrót dziecka do rodziny biologicznej  

albo umieszczenie w rodzinie przysposabiaj�cej. 

Niezale�nie od powy�szego nale�y wskaza�, i� z wnioskiem o podj�cie pracy  

z rodzin� maj� prawo wyst�powa� tak�e inne gminy, zgodnie z wła�ciwo�ci� zamieszkania 

rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opieku�czo-wychowawczych na ich terenie, 

dlatego te� zatrudnienie kolejnych asystentów rodziny jest niezb�dne. W sytuacji, kiedy praca 

z rodzin� i opinia o niej ma stanowi� o losie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 

zast�pczej, konieczne jest realizowanie tego zadania zgodnie ze standardami opisanymi  

w ustawie. Aktualnie w Miejskim O�rodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze jest 

zatrudnionych jest 6 asystentów rodziny, którzy swoim wsparciem obejmuj� 72 rodziny.  

Tabela nr 5 Ilo�� asystentów i liczba rodzin obj�tych wsparciem. 

Wyszczególnienie Ilo�� asystentów Ilo�� rodzin 

Rok 2015 5 86 

Rok 2016 5 85 

Rok 2017 5 80 

2.4 Rodziny wspieraj�ce jako forma wsparcia rodziny przez �rodowisko lokalne. 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej, jako jedno z istotnych 

zada� w pracy z rodzin� wyszczególnia wsparcie ze strony �rodowiska lokalnego. Wa�n� rol�  

w tym zadaniu pełni� s�siedzi, rodziny zaprzyja�nione, rodziny rówie�ników dzieci. 

Zbudowanie sieci rodzin ch�tnych do słu�enia pomoc� systematycznie lub w sposób dora�ny 

stanowi nowe wyzwanie dla Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Jelenie Górze  

oraz innych instytucji działaj�cych na rzecz dziecka i rodziny. Mo�liwo�� skorzystania przez 

rodzin� w kryzysie z pomocy innej rodziny, tzw. rodziny wspieraj�cej mo�e mie� nieocenione 

znaczenie w pracy z rodzin�. 
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 Rodzina wspieraj�ca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie 

prze�ywaj�cej trudno�ci w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa 

domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Zgodnie  

z ustaw� cytowan� wy�ej pełnienie funkcji rodziny wspieraj�cej mo�e by� powierzone 

osobom z bezpo�redniego otoczenia dziecka. Rodzin� wspieraj�c� ustanawia, działaj�c  

z upowa�nienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Dyrektor Miejskiego O�rodka Pomocy 

Społecznej w Jeleniej Górze na podstawie wywiadu �rodowiskowego przeprowadzonego 

przez pracownika socjalnego.  

3. Ocena zasobów, adresaci Programu. 

 W�ród zasobów, z których mo�na korzysta� przy wdra�aniu niniejszego Programu 

warto wskaza� miejskie instytucje i organizacje pozarz�dowe realizuj�ce zadania mieszcz�ce 

si� w zakresie wspierania rodziny, s� to m.in.: 

1) Miejski O�rodek Pomocy Społecznej, 

2) Opiniodawczy Zespół Specjalistów S�dowych działaj�cy przy S�dzie Rejonowym  

w Jeleniej Górze, 

3) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

4) S�d Rejonowy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy s�dowi, 

5) Centrum Opieki nad Dzieckiem „D�brówka”, 

6) Domy dla Dzieci NADZIEJA Nr 1, 2, 3, 4 i 5 prowadzone przez Karkonoskie 

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”, 

7) Powiatowy Urz�d Pracy, 

8) Komenda Miejska Policji, 

9) placówki o�wiatowe, 

10) domy kultury i biblioteki, 

11) �wietlice �rodowiskowe, 

12) ko�cioły i zwi�zki wyznaniowe, 

13) organizacje pozarz�dowe. 

 Adresatami Programu s� rodziny i dzieci zamieszkałe na ternie Jeleniej Góry,  

w szczególno�ci prze�ywaj�ce trudno�ci w sferze opieku�czo-wychowawczej. Wszystkie 

dzieci wymagaj� ochrony ich praw i wolno�ci oraz pomocy dla zapewnienia harmonijnego 

rozwoju i przyszłej samodzielno�ci �yciowej. Szczególnej uwagi wymagaj� dzieci i młodzie�
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z rodzin niewydolnych wychowawczo. Niski poziom wykształcenia rodziców, ich bezradno��

oraz liczne dysfunkcje, czy zachowania patologiczne w rodzinie przyczyniaj� si�  

do powstawania znacznych strat rozwojowych dzieci �yj�cych w takich rodzinach. 

Niewydolno�� rodziców zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, 

prowadzi mi�dzy innymi do niepowodze� szkolnych oraz izolacji społecznej. Likwidacja  

w o�wiacie placówek wychowania pozaszkolnego, zubo�enie rodzin, w wyniku niskich 

dochodów, uniemo�liwiaj�ce korzystanie z coraz szerszej sieci niepublicznych placówek 

edukacyjnych i kulturalnych, powoduje ograniczenie aspiracji dzieci i młodzie�y.  

Dla poprawy funkcjonowania takich dzieci wa�ne jest zintensyfikowanie działa� �wietlic 

szkolnych i �rodowiskowych, kół zainteresowa�, organizacja wi�kszej ilo�ci 

ogólnodost�pnych bezpłatnych zaj�� np. sportowych. 

 Program skierowany jest do tych rodzin, które z racji do�wiadczanych problemów 

przekraczaj�cych ich zasoby, nie s� w stanie samodzielnie wypełnia� funkcji opieku�czo-

wychowawczych wobec dzieci. Ze wzgl�du na zakres i rodzaj problemów, jakie towarzysz�

tym rodzinom, istnieje ryzyko do�wiadczenia przez nie zjawiska wykluczenia społecznego. 

S� to rodziny wychowuj�ce dzieci oraz rodziny prze�ywaj�ce trudno�ci w wypełnianiu 

funkcji opieku�czo-wychowawczych, zagro�one ubóstwem, problemem uzale�nienia oraz 

rodziny dotkni�te przemoc�. 

4. Okre�lenie celu głównego i celów szczegółowych Programu 

oraz harmonogram podejmowanych działa� na lata 2018-2020. 

 Celem głównym Programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin sprzyjaj�cemu 

prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzgl�dnieniem potrzeb rodzin 

przejawiaj�cych trudno�ci w realizacji funkcji opieku�czo–wychowawczych. 

Cel główny Programu b�dzie realizowany poprzez cele szczegółowe uj�te poni�ej. 

Lp. Cele szczegółowe Działania Wska�niki Realizator 
1. Zapobieganie 

powstawaniu sytuacji 
kryzysowych  
i rozwi�zywanie ju�
istniej�cych 

1.1 Praca socjalna 
prowadzona  
w �rodowiskach: 
- zagro�onych 
wyst�powaniem 
dysfunkcji, 
- w rodzinach 
dysfunkcyjnych. 

- liczba �rodowisk (rodzin) 
obj�tych prac� socjaln�,  
w tym w oparciu  
o kontrakt socjalny, 
-liczba rodzin 
usamodzielnionych, 
- liczba �rodowisk 
obj�tych prac� socjaln�,  

MOPS 
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 w tym z powodu; 
alkoholizmu lub 
narkomanii, długotrwałej  
i ci��kiej choroby, 
przemocy, b�d�
niepełnosprawno�ci, 

1.2 Praca z rodzin�
prowadzona przez 
asystenta rodziny. 

- liczba rodzin, którym 
przydzielono asystenta 
rodziny, w tym: 
- na wniosek s�du, 
- na wniosek pracownika 
socjalnego, 
- liczba rodzin, z którymi 
asystent rodziny zako�czył 
prac� z uwagi na 
osi�gni�cie celów, 
- liczba rodzin, które 
zrezygnowały ze 
współpracy z asystentem 
rodziny, 
- liczba rodzin obj�tych 
wsparciem asystenta 
rodziny w zwi�zku  
z czasowym 
umieszczeniem dziecka 
poza rodzin�, 
- liczba zatrudnionych 
asystentów rodziny, 

1.3 Stały nadzór kuratora 
s�dowego. 

- liczba rodzin, w których 
wykonywanie władzy 
rodzicielskiej poddano 
nadzorowi kuratora, 
- liczba małoletnich 
poddanych nadzorowi 
kuratora za czyny karalne 
na podstawie ustawy  
o post�powaniu  
w sprawach nieletnich, 

S�d 
Rejonowy 

1.4 Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, 
wsparcie i pomoc 
osobom doznaj�cym 
przemocy oraz realizacja 
programów edukacyjno–
korekcyjnych dla 
sprawców przemocy. 

- liczba wypełnionych 
„Niebieskich Kart”, 

Policja, 
MOPS, 
DIKPPiU 
MKRPA, 
placówki 
o�wiatowe, 
placówki 
ochrony 
zdrowia, 

- liczba posiedze� Zespołu 
Interdyscyplinarnego, 
- liczba posiedze� grup 

DIKPPiU 
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roboczych, 
- liczba zrealizowanych 
programów dla sprawców 
przemocy, 
- liczba osób 
zobowi�zanych do udziału 
w programach dla 
sprawców przemocy,  
w tym liczba osób, które 
uko�czyły program, 
- utworzenie 
specjalistycznego o�rodka 
wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie  
oraz miejsc tymczasowego 
schronienia dla ofiar 
przemocy w rodzinie, 
- liczba odebranych dzieci 
w zwi�zku z wyst�puj�c�
przemoc� w rodzinie, 

MOPS 

- liczba zło�onych 
zgłosze� do Prokuratury, 

MOPS, 
Policja, 
DIKPPiU 

- liczba postanowie� S�du 
w sprawie opuszczenia 
mieszkania przez sprawc�
przemocy, 

S�d 
Rejonowy 

1.5 Monitorowanie 
�rodowisk zagro�onych 
uzale�nieniami 
uniemo�liwiaj�cymi 
prawidłowe wypełnianie 
funkcji opieku�czo–
wychowawczych, 
motywowanie do 
podj�cia terapii  
i monitorowanie terapii. 

- liczba osób 
korzystaj�cych z pomocy 
społecznej  
z wyst�puj�cym 
problemem uzale�nienia, 
- liczba osób/rodzin 
motywowanych do 
podj�cia terapii, 
- liczba osób/rodzin, które 
podj�ły terapi�, 

MOPS, 
DIKPPiU, 
MKRPA, 

1.6 Podejmowanie 
działa� profilaktycznych 
w�ród dzieci i młodzie�y 
w sferze patologii 
społecznych. 

- liczba programów 
prewencyjnych oraz liczba 
osób obj�tych 
programami, 
- liczba spotka�  
z młodzie��, pedagogami  
i rodzicami oraz ilo��
odbiorców, 

Komenda 
Miejska 
Policji 
Wydział ds. 
Nieletnich  
i Patologii 

1.7 Podejmowanie 
działa� maj�cych na celu 
podnoszenie kompetencji 
rodzin w zakresie 

- liczba działa�, 
- liczba osób/rodzin 
obj�tych działaniami, 
- liczba utworzonych grup 

Publiczna 
Poradnia
Psychologiczno
-Pedagogiczna, 
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prawidłowego pełnienia 
funkcji opieku�czo–
wychowawczych poprzez 
organizowanie szkole�, 
warsztatów, grup 
wsparcia, prelekcji, 
wykładów, spotka�, 
porad indywidualnych. 

wsparcia, placówki 
o�wiatowe, 
DIKPPiU

1.8 Zapewnienie 
dost�pno�ci konsultacji  
i poradnictwa 
specjalistycznego, w tym 
psychologicznego, 
pedagogicznego, 
prawnego oraz terapii  
i mediacji. 

- liczba i rodzaj miejsc 
poradnictwa 
specjalistycznego, 
- liczba specjalistów 
zatrudnionych  
w MOPS, 
 - liczba osób 
 i udzielonych porad  
z podziałem na kategorie 
problemowe, 

UM  
Jelenia Góra  
- WSSZiOP, 
MOPS, 
DIKPPiU 
Publiczna 
Poradnia 
Psychologiczno 
-
Pedagogiczna

1.9 Zapewnienie opieki  
i wychowania dzieciom  
z rodzin niewydolnych 
wychowawczo oraz 
uczniom szkół 
podstawowych i szkół 
kształcenia specjalnego. 

- liczba �wietlic szkolnych, 
- liczba uczniów 
korzystaj�cych ze �wietlic 
szkolnych w trakcie roku 
szkolnego, 
- liczba placówek wsparcia 
dziennego, w tym 
prowadzonych w formie 
opieku�czej, 
specjalistycznej, 
- liczba dzieci obj�tych 
opiek�, 
- liczba miejsc w ww. 
placówkach, 

MKRPA, 
UM  
Jelenia Góra 
- WEiS, 
placówki 
o�wiatowe, 
organizacje 
pozarz�dowe 

1.10 Doradztwo 
zawodowe dla 
młodzie�y, docelowo 
zmierzaj�ce do zdobycia 
zawodu  
i usamodzielnienia. 

- liczba osób obj�tych 
działaniami, 
- liczba udzielonych porad,

Publiczna 
Poradnia 
Psychologiczno 
- 
Pedagogiczna 

1.11 Tworzenie 
warunków do działania 
rodzin wspieraj�cych. 

- liczba funkcjonuj�cych 
rodzin wspieraj�cych, 

UM  
Jelenia Góra, 
MOPS 

1.12 Organizowanie 
wypoczynku dla dzieci  
i młodzie�y. 

- liczba uczestników, 
- liczba organizowanych 
form wypoczynku, 

MKRPA, 
MOPS, 
placówki 
o�wiatowe, 
organizacje 
pozarz�dowe 

1.13 Rozwijanie 
aktywnych form 
integracji społecznej 

- liczba uczestników 
projektu korzystaj�cych 
 z poszczególnych form 

MOPS  
z funduszy 
pozyskanych 
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w�ród osób zagro�onych 
wykluczeniem 
społecznym oraz 
upowszechnianie 
aktywnej integracji 
(aktywizacja zawodowa, 
edukacyjna, społeczna  
i zdrowotna). 

wsparcia, z UE  
w ramach 
EFS 

2. Przeciwdziałanie 
marginalizacji 
 i degradacji społecznej 
rodziny poprzez 
zabezpieczenie jej 
podstawowych potrzeb. 

2.1. Udzielanie 
�wiadcze� pomocy 
społecznej oraz 
kierowanie osób do 
podj�cia prac społecznie 
u�ytecznych. 

- liczba rodzin obj�tych 
�wiadczeniami 
pieni��nymi, 
- liczba i rodzaj 
przyznanych �wiadcze�, 
- liczba rodzin obj�tych 
�wiadczeniami 
niepieni��nymi, 
- liczba osób 
wykonuj�cych prace 
społeczno–u�yteczne, 

MOPS 

2.2. Przyznawanie  
i wypłacanie �wiadcze�
rodzinnych i �wiadcze�  
z funduszu 
alimentacyjnego. 

- liczba rodzin obj�tych 
�wiadczeniami, 
- liczba i rodzaj 
przyznanych �wiadcze�, 

MOPS 

2.3. Realizacja zada�
PFRON z zakresu 
rehabilitacji społecznej. 

- liczba dzieci, które 
skorzystały z turnusu 
rehabilitacyjnego, 
- liczba osób 
niepełnosprawnych, które 
skorzystały  
z dofinansowania  
w zakresie likwidacji 
barier architektonicznych, 
w komunikowaniu si� oraz 
technicznych, 
- liczba osób 
niepełnosprawnych 
obj�tych działaniami  
w zakresie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki, 
- liczba osób 
zaopatrzonych w sprz�t 
rehabilitacyjny, 
- liczba osób obj�tych 
programem „Aktywny 
Samorz�d”, 

MOPS 

2.4. Pomoc materialna 
dla uczniów szkół 
podstawowych  
i ponadpodstawowych. 

-liczba uczniów obj�tych 
pomoc� w formie: 
- zasiłków szkolnych, 
- stypendiów szkolnych, 

UM  
Jelenia Góra 
-WEiS 
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- �wiadcze� o charakterze 
motywacyjnym, 
- liczba udzielonych 
�wiadcze�, 

2.5. Pomoc w formie 
dodatku 
mieszkaniowego.  

- liczba osób, którym 
przyznano dodatek 
mieszkaniowy, 

UM 
Jelenia Góra 
-Wydział 
Gospodarki 
Mieszkaniowej

2.6.Zabezpieczenie 
�rodków na pobyt 
dziecka w rodzinnej  
i instytucjonalnej pieczy 
zast�pczej. 

- liczba dzieci 
umieszczonych  
w poszczególnych 
formach pieczy zast�pczej 
-ilo�� wydatkowanych 
�rodków, 

UM 
 Jelenia Góra 
- W SSZiOP, 
MOPS 

2.7. Obj�cie rodzin 
wielodzietnych 
programem zni�ek w 
ramach Jeleniogórskiej 
Karty Du�ej Rodziny  
i Ogólnopolskiej Karty 
Du�ej Rodziny. 

- liczba wydanych kart. UM  
Jelenia Góra 
-  WSSZiOP 

 Do realizacji zało�onych celów b�d� prowadziły działania, których wybór zostanie 

poprzedzony szczegółow� analiz� sytuacji danej rodziny. Podstawowym narz�dziem 

słu��cym do diagnozy b�dzie wywiad �rodowiskowy, przeprowadzony przez pracownika 

socjalnego. Pełna i efektywna realizacja celów zało�onych w Programie b�dzie mo�liwa 

dzi�ki kompleksowemu spojrzeniu na rodzin� prze�ywaj�c� trudno�ci oraz podj�ciu 

systemowych rozwi�za� przy współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji 

pracuj�cych z dzie�mi i rodzicami. Priorytetem tych działa� jest uznanie podmiotowo�ci 

dziecka oraz jego prawa do wychowania w rodzinie lub mo�liwie najszybszego powrotu  

do rodziny. 

5. �ródła finansowania oraz sposób monitorowania Programu  

i sprawozdawczo��. 

 Działania zawarte w niniejszym Programie b�d� finansowane, �e �rodków Miasta 

Jelenia Góra oraz ze �rodków pozabud�etowych pozyskiwanych z innych �ródeł, w tym,  

�e �rodków w ramach programów unijnych.  

 Monitorowanie odbywa� si� b�dzie w oparciu o coroczn� sprawozdawczo��  

z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Jeleniej Góry. Program ma 

Id: D681A38F-23DA-4735-9D4B-5C23F400DD40. Podpisany Strona 17



charakter otwarty i b�dzie podlegał ewaluacji w zale�no�ci od pojawiaj�cych si� potrzeb  

i mo�liwo�ci finansowych Miasta Jeleniej Góry. 

6. Podsumowanie. 

 Program zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy jako�ci �ycia dzieci  

i ich rodzin. Wsparcie rodziny b�dzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie 

przede wszystkim zostan� tworzone mo�liwo�ci samodzielnego zmierzenia si� ze swoimi 

problemami. Tylko wówczas mo�na zwi�kszy� jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie  

w �rodowisku oraz wykorzystanie własnej aktywno�ci i wewn�trznego potencjału w celu 

zdobywania nowych umiej�tno�ci. Pomoc na rzecz rodzin, któr� w ramach niniejszego 

Programu oferuje Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze b�dzie nakierowana 

w pierwszej kolejno�ci na wykorzystywanie zasobów własnych rodziny, a wsparcie 

instytucjonalne b�dzie zapewnione w sytuacji, gdy rodzina b�dzie musiała zmierzy�  

si� z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie rozwi�za�. 
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