
U C H W A Ł A  246/XXV/VI/2013 

RADY  GMINY  LINIA 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

dla Gminy Linia na lata 2013-2016 

 

Działając na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 135 ze zmianami)                           
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) RADY GMINY LINIA  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Linia za obowiązujący od 
lipca 2013 r. – do 30 czerwca 2016 r., który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.07.2013 r. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 
 



Załącznik Nr 1 
                         do uchwały Nr 246/XXV/VI/2013 

       Rady Gminy Linia 
                z dnia 17 czerwca 2013 r.  

 

 

 

3-LETNI  

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY  

DLA GMINY L INIA NA LATA 2013-2016 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



I. CELE PROGRAMU 

Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
swoich funkcji, a zwłaszcza z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również 
edukacja środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu 
rodziny. 

− Cel szczegółowy 1. 
 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka. 
− Cel szczegółowy 2. 
 Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 
 rozwiązywanie już istniejących. 
 

II. ADRESACI 

Adresatami niniejszego programu są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze 
opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz rodziny, w których dzieci 
umieszczone zostały w pieczy zastępczej. 

Wszystkie dzieci wymagają ochrony ich praw i wolności oraz pomocy dla 
zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi 
wymagają dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny, 
spowodowane w głównej mierze uzależnieniami, przyczyniają się do powstawania znacznych 
strat rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza 
zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do 
niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej. 
Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w opiekowaniu 
się i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale też wszystkich 
jej członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też największym 
zyskiem dla społeczności lokalnej. 
 
III. ZADANIA 

Cel szczegółowy 1. 
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka. 

zadania wskaźniki realizacji działań 
1) zapewnienie pomocy materialnej i 

rzeczowej ubogim rodzinom; 
− liczba i formy udzielonej pomocy, 
− liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach 

objętych pomocą, 
 

2) objęcie dożywianiem wszystkich tego 
wymagających dzieci; 

 

− liczba dzieci korzystających z posiłków, 

3) monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci                
z rodzin dysfunkcyjnych; 

− liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach 
objętych monitorowaniem, 

 

4) objęcie rodzin dysfunkcyjnych 
profesjonalną pomocą; 

− liczba podejmowanych interwencji 
kryzysowej, 

− ilość godzin dokonanego nieodpłatnego 
poradnictwa specjalistycznego, 



5) zabezpieczenie środków na pobyt dziecka               
w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 
dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

 

− liczba dzieci umieszczonych                             
w poszczególnych ośrodkach, 

− wysokość środków przeznaczonych na 
pokrycie pobytu dzieci w placówkach. 
 

 

Cel szczegółowy 2. 
Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących. 
 

zadania wskaźniki realizacji działań 
1) współpraca z kuratorami sądowymi, policją, 

szkołami, placówkami wsparcia dziennego, 
świetlicami środowiskowymi w celu 
wypracowania wspólnych działań 
profilaktycznych; 

 

− liczba podjętych interwencji, 
− liczba osób objętych wsparciem, 

 

2) zapewnienie dostępności poradnictwa 
specjalistycznego oraz organizowanie i 
informowanie o miejscach pomocy; 

 

− liczba i rodzaj miejsc poradnictwa 
specjalistycznego, 

− liczba osób i udzielonych porad                
z podziałem na kategorie 
problemowe, 

− liczba i formy przekazów 
informujących o miejscach pomocy, 

 

3) podnoszenie kompetencji rodzin tego 
wymagających w zakresie pełnienia 
prawidłowych funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, poprzez organizowanie 
szkoleń, warsztatów, konsultacji i poradnictwa 
oraz udostępnianie literatury fachowej; 

 

− liczba i rodzaj działań, 
− liczba rodzin objętych działaniami, 
− rodzaj grup zawodowych 

zaangażowanychw działania, 

4) działania aktywizujące zawodowo i społecznie 
na rzecz rodzin, w których opiekunowie 
pozostają bez pracy, w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej; 

− liczba osób i rodzin objętych 
projektem, 

− liczba osób, które ukończyły kursy 
zawodowe, 

− liczba osób, które podjęły 
zatrudnienie w trakcie udziału                     
w projekcie, 

− liczba osób i rodzin objętych 
działaniami środowiskowymi,                        
z podziałem na rodzaj działań, 

 

5) monitorowanie środowisk zagrożonych 
uzależnieniami, motywowanie do podjęcia 
terapii rzez rodziców dzieci ze środowisk 
zagrożonych i monitorowanie terapii 
rodziców; 

 

− liczba rodzin objętych 
monitorowaniem, 

6) umożliwienie funkcjonowania na terenie 
gminy rodzin wspierających; 

− liczba rodzin wspierających, 
 



7) monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin 
zagrożonych kryzysem, w tym niewydolnych 
wychowawczo, w których występują problemy 
przemocy, uzależnień lub długotrwała 
choroba; 

 

− liczba rodzin i dzieci w tych 
rodzinach objętych monitoringiem                
i procedurami, 
 

8) w zależności od zdiagnozowanych potrzeb –
zapewnienie opieki rodzinom przeżywającym 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych przez asystenta rodziny. 

− liczba asystentów pracujących na 
rzecz mieszkańców  gminy, 

− liczba rodzin, którym przydzielono 
asystenta. 

 

 

IV. REALIZACJA PROGRAMU 
 

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini przy udziale: 
a) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lini; 
b) Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 
c) Placówek oświatowych; 
d) Placówek ochrony zdrowia; 
e) Organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych; 
f) Komisariat Policji w Szemudzie; 

 

V. FINANSOWANIE 
 

Finansowanie 3 -letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 
odbywać się będzie w ramach środków budżetu Gminy Linia, dotacji oraz środków 
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 
 

VI. MONITOROWANIE 
 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą 
poprzez przedkładanie przez Wójta Gminy Linia w terminie do 31 marca każdego roku 
Radzie Gminy Linia sprawozdań z realizacji Programu, sporządzanych na podstawie 
informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań za rok poprzedni. 
 

 


