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Wprowadzenie 

„Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2020 – 2022” został 

opracowany na podstawie art. 176 pkt.1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2019 r poz. 1111 ze zm. )  

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

własnych gminy należy opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów 

wspierania rodziny, w  których tworzy się  i dąży do rozwoju systemu opieki nad 

dzieckiem, poprzez tworzenie placówek wsparcia dziennego oraz pracę z rodziną 

przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, stwarzanie 

możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  udzielanie wsparcia 

rodzinom wspierającym, współfinansuje pobyt dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem 

lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy. 

Celem Programu jest rozwój sieci pomocy dziecku jak i rodzinie będących w różnych 

trudnych sytuacjach. Ma dotyczyć zarówno rodzin działających prawidłowo, jak i rodzin 

zagrożonych dysfunkcjonalnością oraz rodzin już dysfunkcyjnych. Proponowane 

działania koncentrują się na wspieraniu umiejętności wychowawczych rodziny, 

profilaktyce społecznej dzieci i młodzieży, optymalizacji działań związanych ze 

sprawowaniem pieczy zastępczej. Realizacja programu prowadzić powinna do 

podejmowania wszystkich możliwych programów profilaktycznych i edukacyjnych 

prowadzących do redukcji zjawisk patologicznych  i patologii społecznych wśród rodzin i 

rozbudowy systemu opieki nad dzieckiem oraz pracy z rodziną. Należy ponadto 

dołączyć do tego katalogu zadania gminy związane z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „ Za życiem” z dnia 04 listopada 2016 r. ( Dz. U. 2016 poz. 1860 ). 

Założone cele i rezultaty osiągnięte zostaną, jeśli wszystkie planowane  w ramach 

programu zadania będą uwzględniały  zasadę interdyscyplinarności, kompleksowości 

oraz zostaną ukierunkowane na skuteczne osiągnięcie najlepszych efektów.  

Gminny Program Wsparcia Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2020 – 2022 jest spójny 

z przepisami dotyczącymi ochrony dziecka i rodziny, a w szczególności z : 

1) Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 

20 listopada 1989 r. 

2) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r . o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z  2019 r poz. 1111 ze zm.)  

3) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019r. poz. 

1507 ze zm. ) 

4) Ustawą z dnia 29 lipca 2005r . o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 

z 2015, poz. 1390 ze4 zm.) 

5) Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) 

 



I. Wyjaśnienie pojęć 
 

Asystent rodziny -  osoba prowadząca pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub 

w miejscu wskazanym przez rodzinę. Towarzyszy on rodzinie we wprowadzaniu zmian 

w sposobie myślenia, zachowania oraz otoczeniu koniecznych do tego, aby środowisko 

rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Praca asystenta 

rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.  

Rodzina zastępcza – rodzinna forma pieczy zastępczej , która zapewnia dziecku 

opiekę i wychowanie w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków rodzinnych.  

Wyróżniamy  następujące rodziny zastępcze:  

a) Spokrewnione – tworzone przez małżonków lub osoby , niepozostające 

w związku małżeńskim, będącymi wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (pradziadkowie, 

dziadkowie, siostra, brat ), 

b) Niezawodowa – rodzina tworzona przez małżonków lub osoby niebędące 

wstępnymi lub rodzeństwem dziecka ( krewni i powinowaci, niespokrewnieni ) 

c) Zawodowa -  rodzina tworzona przez małżonków lub osoby niebędące 

wstępnymi lub rodzeństwem. W rodzinie takiej może przebywać  do 3 dzieci. 

d) Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – forma rodzinnej pieczy 

zastępczej o charakterze interwencyjnym. W rodzinie może przebywać maksymalnie 6 

dzieci przez okres 4 miesięcy, jedynie w szczególnych wypadkach może on zostać 

przedłużony do 8 miesięcy. 

e) Zawodowa specjalistyczna – forma rodzinnej pieczy zastępczej , w której 

umieszczone są dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu nieletnich, wymagających 

szczególnej opieki ze względu na niepełnosprawność . 

Placówka opiekuńczo -  wychowawcza  - instytucjonalna forma pieczy zastępczej, 

która zapewni całodobową opiekę i wychowanie dzieciom częściowo lub całkowicie 

pozbawionym opieki rodzicielskiej.   

Placówka wsparcia – dziennego – placówka, której celem jest wzmocnienie funkcji 

opiekuńczych rodziny. Może mieć ona formę: 

- opiekuńczo – wychowawczej w placówkach edukacyjnych -  zapewnia dziecku 

opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia 

sportowe – ( świetlice szkolne ) 

- specjalistyczną – zapewnia dziecku zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, 

terapeutyczne, kompensacyjne oraz logopedyczne, 

- warsztaty podwórkowe – działania animacyjne i socjoterapeutyczne.  

Wsparcie dla rodzin przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

– wychowawczych- są to działania, które pozwolą rodzinie powrócić do prawidłowego 

wypełniania funkcji poprzez szereg działań i pracy z rodziną. 

Usługi opiekuńcze – pomoc przyznana na podstawie przepisów ustawy o pomocy 

społecznej osobom, które z tytułu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej 

przyczyny wymagają pomocy osób trzecich a są jej pozbawione. 



Poradnictwo specjalistyczne – poradnictwo psychologiczne świadczone osobom 

i rodzinom, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia  

Praca socjalna – ogół działań podejmowanych przez pracownika socjalnego, które 

pozwolą na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez pełnienie  odpowiednich ról społecznych. 

Prace społecznie użyteczne -  w odniesieniu do osób bezrobotnych – forma 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych . Do prac społecznie użytecznych kierowane 

są osoby  w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo i 40 miesięcznie 

( osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej ). 

 

II. Charakterystyka społeczno – demograficzna Gminy 

Słubice 

Miasto Słubice położone na granicy polsko – niemieckiej, w zachodniej części 

województwa lubuskiego, na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych.  

Obsługę ruchu transgranicznego zapewniają trzy przejścia graniczne na terenie gminy. 

W Słubicach – (ruch osobowy), w Kunowicach – (ruch kolejowy), w Świecku- (ruch 

osobowy i towarowy – Terminal Towarowych Odpraw Celnych). Funkcjonuje tu 

Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Słubice pełnią dziś rolę miasta 

granicznego między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec. 

Przygraniczne położenie sprawia, że w mieście dominują usługi związane z turystyką, 

obsługą ruchu granicznego, handlem, usługami. W mieście znajdują się dwa 

bazary. Słubice jako samodzielne miasto istnieją od 1945 roku. Miasto o pow. 19,2 km2 

liczy ok. 20 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi 11 wsi. 

Obraz liczby ludności w Gminie Słubice przedstawia się następująco: 

Tabela nr.1 Liczba mieszkańców  

 
 
ROK 
 

 
Liczba  
mieszkańców 
( ogółem ) 

 
Liczba 
mieszkańców 
na terenie 
wiejskim  

 
2016 
 

 
19971 

 
3249 

 
2017 
 

 
20077 

 
3261 

 
2018 
 

 
20069 

 
3296 

 
                                               Dane pozyskane z GUS Zielona Góra 



Liczba ludności Gminy Słubice można powiedzieć nie różni się zbytnio, z roku na rok 

jest ona porównywalna. Słubice są miastem jak już wspomniano wcześniej 

miejscowością napływową z uwagi na swoje położenie ora historię.   

 

Tabela nr. 2 Liczba bezrobotnych mieszkańców miasta zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy   

 
Osoby bezrobotne 
 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Ogółem w tym : 
 

 
221 

 
183 

 
140 

 
Osoby bezrobotne długotrwale 
  

 
78 

 
50 

 
39 

 
Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku 
 

 
35 

 
43 

 
21 

 
Osoby bezrobotne do 30 roku życia  
 

 
36 

 
26 

 
22 

 
Osoby bezrobotne  powyżej 50 roku 
życia 
 

 
94 

 
67 

 
48 

 

              Opracowano w oparciu o dane Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach 

 

III.  Diagnoza rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słubicach. 

Rodzina jako instytucja społeczna jest w kręgu nieustannego zainteresowania ze strony 

socjologicznej, pedagogicznej, psychologicznej jak i wielu innych nauk. Jest wspólnotą 

rodziców i dzieci, bywa nieraz wspólnotą wielu pokoleń. Dlatego też, jej podmiotowość 

domaga się własnych specyficznych praw i wspierania w sytuacjach trudnych, 

kryzysowych. Podmiotowość kształtuje na bazie zasad moralności. Charakteryzuje się 

silnymi więzami emocjonalnymi i formalnymi, które występują pomiędzy jej członkami. 

Mówiąc o rodzinie w kontekście socjologicznym mówimy o niej jako o grupie pierwotnej. 

W odniesieniu do niniejszego programu istotna jest definicja zawarta w art. 6 pkt. 14 

ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. W myśl przytoczonego artykułu 

rodzina to osoby spokrewnione jak i nie spokrewnione pozostające w faktycznym 

związku , wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  



Wspomnieć należy, że na sytuację rodziny wpływa jej wydolność opiekuńczo – 

wychowawcza, narastające nierozwiązane problemy, wczesne macierzyństwo, niska 

zaradność życiowa rodziców i opiekunów co może skutkować umieszczeniem dziecka 

w pieczy zastępczej. 

Diagnoza lokalna dotyczy funkcjonalności rodzin zamieszkujących w gminie Słubice w 

zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Diagnoza sporządzona 

została w oparciu o dane , którymi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach. 

Punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wsparcia Rodziny jest 

analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Słubicach.  

Tabela nr. 3 Karta diagnostyczna  

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Liczba mieszkańców Gminy Słubice 
 

 
19971 

 
20077 

 
20069 

  
Liczba osób bezrobotnych 
 

 
221 

 
183 

 
140 

 
Liczba rodzin korzystających z 
pomocy społecznej 
 

 
691 

 
616 

 
534 

 
Liczba pracowników socjalnych 
 

 
11 

 
11 

 
10 

 
Liczba asystentów rodziny 
 

 
1 

 
2 

 
1 

 
Liczba rodzin korzystających z 
dodatku mieszkaniowego  
 

 
307 

 
276 

 
232 

 
Liczba rodzin korzystających z 
Funduszu Alimentacyjnego 
 

 
123 

 
116 

 
108 

 
Liczba rodzin korzystających z 
zasiłku rodzinnego wraz z 
dodatkami  

 
415 

 
97 

 
401 

 

Opracowano na podstawie danych zawartych w ocenie zasobów OPS Słubice 

 

 



Tabela nr 4 Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w Gminie Słubice 

  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Liczba wydanych 
KDR 
 

 
31 

 
19 

 
11 

 

Tabela nr 5. Powody przyznania pomocy społecznej 

 
Zdiagnozowany problem 
 

 
2016r 

 
2017r 

 
2018r 

 
Rodziny ogółem, w tym : 
 

 
221 

 
183 

 
140 

 
Ubóstwo 
 

 
391 

 
341 

 
272 

 
Bezrobocie/ bierność zawodowa 
 

 
342 

 
276 

 
236 

 
Bezdomność 
 

 
39 

 
37 

 
36 

 
Niepełnosprawność 
 

 
212 

 
224 

 
196 

 
Długotrwała lub ciężka choroba 
 

 
322 

 
319 

 
288 

 
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych 
 

 
54 

 
48 

 
42 

 
Alkoholizm 
 

 
37 

 
25 

 
23 

  

     Opracowano na podstawie danych zawartych w zasobach  OPS Słubice 

Z przedstawionych danych zawartych w powyższej tabeli dostrzec można tendencje 

spadkowe z roku na rok, jednak nadal dominującymi problemami są ubóstwo, 

bezrobocie- bierność zawodowa jak również długotrwała lub ciężka choroba i 

niepełnosprawność. Są to dominujące problemy, które wpływają negatywnie na 

funkcjonowanie rodziny.   



We wszystkich wymienionych powodach przyznania pomocy widoczny jest spadek 

liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Największy spadek odnotowano w 

ubóstwie i bezrobociu lub bierności zawodowej. 

Tabela nr 6. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 

 

 
Rok 
 
 

 
Liczba osób 
korzystających z 
usług 

 
2016 
 

 
27 

 
2017 
 

 
27 

 
2018 
 

 
22 

 

Opracowano na podstawie danych OPS Słubice 

Osoby objęte takim wsparciem ze strony ośrodka pomocy to głównie osoby w wieku 

70 + , jednak widoczna jest tendencja spadkowa. Najczęściej pod opiekę trafiają osoby 

samotne, nie mające nikogo bliskiego lub osoby  pozostawione przez własne dzieci, 

które skupione są na własnych rodzinach.  Móc włączyć rodzinę w opiekę nad własnymi 

rodzicami należy również skupić się na wdrożeniu zasad moralności na , której powinna 

być budowana rodzina. 

Tabela nr 7.  Koszty poniesione za pobyt dzieci w pieczy zastępczej  

 
 
 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Opłata gminy za 
pobyt dzieci w 
pieczy zastępczej 
 
 

 
 
123638,80 

 
 
145635,76 

 
 
137764,72 

 

Opracowano na podstawie danych OPS Słubic 

 

Tabela nr 8.   % opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 

 
% opłata za pobyt 

 
Ilość dzieci 

 
Ilość dzieci 

 
Ilość dzieci 



dzieci ponoszona 
przez Gminę 
 

w 2016r 2017r 2018r 

 
10% 
 

 
7 dzieci 

 
4 dzieci 

 
2 dzieci 

 
30% 
 

 
7 dzieci 

 
4 dzieci 

 
1 dziecko 

 
50% 
 

 
10 dzieci 

 
14 dzieci 

 
14 dzieci 

 

Opracowano na podstawie danych OPS 

Na podstawie przedstawionych danych widoczne jest , że koszty ponoszone za pobyt 

dzieci w pieczy zastępczej zależny jest od % udziału gminy w kosztach oraz czasem 

pobytu dzieci w pieczy. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy wynosi 10 % a 

kolejnych latach dochodzi do 50%. Źródło finansowania stanowią proporcjonalnie środki 

własne gminy i powiatu. 

Tabela nr 9 . Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny. 

 
 

 
2016 
 

 
2017 

 
2018 

 
Liczba asystentów 

 
1 
 

 
2 

 
1 

Liczba rodzin 
objęta wsparciem 

 
8 
 

 
7 

 
7 

 

Opracowano na podstawie danych OPS 

 

Praca z rodzinami dysfunkcyjnymi jest procesem długotrwałym i bardzo złożonym. 

Efekty pracy nie zawsze są widoczne od początku objęcia rodziny wsparciem , jest to 

zależne od aktywności rodziny i potrzeby zmiany sposobu ich życia. Praca asystenta 

polega na inicjowaniu i rekomendowaniu zadań zespołowych w skład których wchodzić 

będą przedstawiciele innych instytucji. Wspólne działania zespołu powinny skutkować 

minimalizacją występowania patologii lub uzależnień. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach podejmuje szereg działań zmierzających do 

eliminacji pojawiających się problemów poprzez pracę socjalną, która prowadzona jest 

przez pracowników socjalnych. Jak można dostrzec ilość rodzin z problemami 

opiekuńczo wychowawczymi z roku na rok maleje. Większość rodzin objętych 

wsparciem asystenta rodziny wykazała niepełnosprawność, zaburzenia psychiczne, 



uzależnienia, niezaradność życiowa w pełnieniu funkcji. Praca z rodzinami wymaga 

długofalowych działań i współdziałania z wieloma instytucjami.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach obecnie oferuje osobom i rodzinom pomocy 

w formach: 

• świadczeń pieniężnych; 

• świadczeń niepieniężnych; 

• wykonywanie prac społecznie użytecznych; 

• pomocy osobom uzależnionym od alkoholu; 

• pomocy specjalistycznej – porady psychologiczne i terapeutyczne; 

• działalności Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w  Rodzinie; 

• wsparcie asystenta rodziny; 

• świadczenia rodzinne; 

• fundusz alimentacyjny; 

• dodatki mieszkaniowe i energetyczne; 

• wydawanie Karty Dużej Rodziny; 

• realizację programu żywnościowego FEAD; 

• tworzenie mieszkań chronionych; 

• inicjowanie działalności rodzin wspierających. 

Część działań realizowanych jest przy współpracy z Gminą jak i instytucjami 

powiatowymi oraz z organizacjami pozarządowymi  działającymi na terenie Gminy 

Słubic . Obecnie mieszkańcy Gminy mogą liczyć na bezpłatną pomoc w Punkcie  

Konsultacyjnym (psychologiczna, prawna, terapeutyczna), który  finansowany jest  

przez gminę,  realizacja programów terapeutycznych , które zlecane są  przez gminę w 

ramach, których prowadzone są treningi umiejętności psychologicznych służących 

dalszemu zdrowiu i rehabilitacji społecznej jak i rodzinnej. Kolejnym działaniem, które 

jest prowadzone przez Gminę to wspieranie poradni leczenia uzależnień oraz ośrodków 

leczenia odwykowego, których pacjentami są mieszkańcy Słubic, możliwość udziału w 

treningach umiejętności psychologicznych dla osób współuzależnionych. Priorytetowym 

działaniem Gminy jest dostarczenie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu 

na bazie świetlic opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie wszystkich 

szkół. Organizacja wypoczynku letniego oraz opieki w czasie ferii zimowych dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym a także rodzin pochodzących 

z rodzin zagrożonych patologią w formie półkolonii, kolonii bądź obozów. Cały czas 

realizowane są przez Gminę zadania polegające na promowaniu skutecznych 



programów profilaktycznych a najbardziej tych, które są rekomendowane przez Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Ponadto gmina od wielu lat bierze udział w ogólnopolskich kampania 

profilaktycznych Postaw Na Rodzinę Oraz Zachowaj Trzeźwy Umysł, w ramach których 

organizowane są rozmaite przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, angażującym 

całe rodziny. Mieszkańcy Gminy mają również możliwość w uczestnictwie 

w programach umiejętności psychologicznych np. Treningu Zastępowania Agresji, 

realizowane są także warsztaty dla rodziców dotyczące umiejętności wychowawczych. 

Gmina w najbliższym czasie chce utworzyć placówkę wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej. 

Praca interdyscyplinarna osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dzieci 

i rodziny wpisuje się w wymogi Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności również wprowadził do 

swoich stałych form pomocowych skierowanych do mieszkańców Gminy Słubice 

„Jadłodzielnie„ oraz „Targ Wymiany”.  

IV. Część programowa  

Cel główny : Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny. 

Cele szczegółowe: 

1. Prowadzenie działalności profilaktycznej skupiającej się na umacnianiu rodziny 

i wypełnianiu przez nich ról opiekuńczo – wychowawczych. 

2. Zapewnienie rodzinom zagrożonym umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej 

pomocy w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo – wychowawczych. 

3. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

Tabela nr 10. Cel szczegółowy:  Prowadzenie działalności sprzyjającej 

umacnianiu rodziny w i wypełnianiu przez nią roli opiekuńczo – wychowawczej. 

 

Lp Kierunek działania  Podmiot 
realizujący  

Wskaźnik/ 
miernik 

Czas 
realizacji 

1. Realizacja programów 
mających na celu 
podnoszenie kompetencji 
opiekuńczo 
wychowawczych rodziców 
 

Organizacje 
pozarządowe 
oraz Biuro spraw 
społecznych UM 

Ilość 
przedsięwzięć 

2020-2022 
Wg potrzeb 

2. Wspieranie rodziców w 
wychowaniu i edukacji 
dzieci oraz 
zagospodarowaniu czasu 

• Żłobek i 
placówki 
oświatowe 
•Słubicki Miejski 

Liczba dzieci  
 
2020-2022 



wolnego dzieci i młodzieży 
 

Ośrodek Kultury 
 

3 Wsparcie materialne  
rodzin z systemu pomocy 
społecznej i działu 
świadczeń rodzinnych 
 

• OPS Słubice Liczba osób/ 
rodzin 

 
2020 - 2022 

4. Wsparcie finansowe 
zgodnie z ustawą o 
pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci  
 

•OPS Słubice  Liczba rodzin / 
dzieci 

 
2020-2022 

5.  Wsparcie kobiet w ciąży 
zgodnie z ustawą „ Za 
życiem„ 
 

•OPS Słubice Liczba osób/ 
rodzin  

 
2020 - 2022 

 

Tabela nr 11. Cel szczegółowy: Zapewnienie rodzinom zagrożonym 

umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej pomocy w przezwyciężeniu 

problemów opiekuńczo – wychowawczych. 

 
l.p
. 
 

 
Kierunek działania  

 
Podmiot 
Realizujący 

Wskaźnik / miernik Czas 
realizacj
i 

 
1. 
 

Zapewnienie 
rodzinom pomocy 
socjalnej : 

• świadczenie 
pieniężne 

• świadczenie 
niepieniężne 

• prace 
społecznie 
użyteczne 

 
OPS Słubice 

Liczba rodzin 
korzystająca z : 

• pomocy 
społecznej 

• świadczeń 
rodzinnych 

• alimentacyjnych 

• liczba osób z prac 
społecznie 
użytecznych 

2020 - 
2022 

 
2. 
 

Zapewnienie pomocy 
specjalistycznej w 
różnych obszarach 
(uzależnienia, 
przemoc, 
niepełnosprawność) 

• Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej- 

• psycholog, 
terapeuta 
uzależnień 

• Gminna 
Komisja 
Rozwiązywan
ia Problemów 
Alkoholowych 

• Punkt 
konsultacyjno 
– 
informacyjny 

• Liczba osób 
objętych pomocą 
specjalistyczną, 

• liczba osób 
objętych 
postępowaniem 
mającym na celu 
skierowanie 
wniosku do sądu, 

• liczba konsultacji 
specjalistycznych. 

 

2020 - 
2022 



• organizacje 
pozarządowe  

 
3. 
 

Wsparcie rodzin 
asystentem rodziny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej Słubice 

Liczba rodzin objętych 
pomocą asystenta 
rodziny 

2020 - 
2022 

 
4. 
 

Wprowadzenie 
rodzin wspierających 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej Słubice  

Liczba rodzin objętych 
rodziną wspierającą 

2020 - 
2022 

 
5. 
 

Monitoring sytuacji 
dziecka z rodziny 
dysfunkcyjnej po 
zakończeniu 
współpracy z 
asystentem rodziny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej Słubice  

Liczba rodzin objętych 
monitoringiem 

2020 - 
2022 

 

Tabela nr 12. Cel szczegółowy: podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka 

do rodziny biologicznej. 

 
l.p 

 
Kierunek działania  
 

 
Podmiot 
realizujący 

 
Wskaźnik/miernik 

 
Czas 
realizacji 

1. Udział w spotkaniach 
Zespołu ds. okresowej 
oceny sytuacji dziecka 
przebywającego  w pieczy 
zastępczej 
 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
Słubice, 
Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie 
Słubice 

Liczba spotkań, 
liczba wspólnie 
sporządzonych 
planów pracy z 
rodziną 

2020-2022 
 

2. Interdyscyplinarne 
działania zapobiegające 
umieszczeniu dziecka w 
pieczy zastępczej: 
pomoc socjalna 
poradnictwo 
 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
Słubice 
Organizacje 
działające na 
rzecz rodziny 

Liczba dzieci, 
które wróciły do 
rodziny 
biologicznej 

2020 - 2022 

 

V. Zasoby Instytucjonalne 

Gminny Program Wspierania Rodziny i pieczy zastępczej zawiera cele i zadania, które 

powinny być przede wszystkim realizowane przez instytucje o zasięgu gminnym we 

współpracy z instytucjami powiatowymi, do których również należy praca z rodziną 

i dzieckiem oraz organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania 

zlecone przez Gminę Słubice. 

Podmioty oferujące wsparcie i pomoc rodzinom z dziećmi na terenie gminy Słubice to : 

•Urząd Miejski w Słubicach 



•Ośrodek Pomocy Społecznej  

•Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

•Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie 

• Słubicki Miejski Ośrodek Kultury  

•szkoły podstawowe 

•przedszkola i żłobek samorządowy 

•Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o pożytku 

publicznym i o wolontariacie 

•Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

•Powiatowy Urząd Pracy 

• Sąd Rejonowy w Słubicach 

•Komenda Powiatowa Policji w Słubicach 

•Placówki ochrony zdrowia. 

VI.  Adresaci Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

Adresatami programu są przede wszystkim dzieci oraz ich rodzice zamieszkujące na 

terenie Gminy Słubice, a w szczególności rodziny przeżywające trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz  zagrożone umieszczeniem 

dzieci w pieczy zastępczej oraz takie rodziny, którym Sąd ograniczył władzę 

rodzicielską lub takiej władzy pozbawione. 

VII.  Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

 W gminnym programie uwzględnione zostały działania różnych instytucji , podmiotów 

i organizacji na terenie gminy jak również na szczeblu powiatowym. Koordynacja 

i inicjowanie zadań oraz programów należy do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Słubicach. Charakter programu jest otwarty w szczególności na realizowane wspólnie 

projekty mające na celu wspieranie rodzin i dzieci. 

VIII. Zakładane efekty realizacji Gminnego Programu  

Dzięki realizacji założonego celu głównego oraz poszczególnych celów szczegółowych 

przez poszczególne podmioty i instytucje zakłada się, że zostaną stworzone 

odpowiednie warunki i możliwości dla wszechstronnej i skutecznej pomocy rodzinie. 

Ważnym założeniem jest zmniejszenie ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej 

i reintegracja rodzin naturalnych poprzez powrót dziecka do naturalnego środowiska 

rodzinnego. 

IX. Finansowanie programu 



• Środki własne gminy 

• Dotacje z budżetu państwa 

• Środki pozabudżetowe 

X. Monitoring i ewaluacja  

Przeprowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji Programu polega na bieżącym 

analizowaniu oraz corocznym porównywaniu wartości  określonych w tabelach. 

Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji czy kontynuować konkretne działania, czy je 

wzmożyć, czy też zmodyfikować. 

Raport z ewaluacji i monitoringu programu będzie corocznie sporządzany przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w terminie do 31 marca każdego roku Radzie 

Miejskiej w Słubicach. W przypadku modyfikacji Programu założenia metodologii 

ewaluacji i monitoringu będą odpowiednio dostosowywane. 

 

 


