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 1. Uzasadnienie

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy

zastępczej. Zgodnie z art.  176 pkt.  1 w/cyt. ustawy do zadań gminy należy opracowanie  

i  realizacja  3  letnich  gminnych  programów  wspierania  rodziny.  Opracowany  Gminny

Program Wspierania Rodziny jest jednym z elementów realizacji postanowień ustawy.

Program ma na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie angażującego

zasoby gminy. Jego nadrzędnym zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w

wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych oraz  promowania  społeczne  pożądanego

modelu rodziny.

Wobec powyższego niniejszą uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.

2. Podstawy prawne

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

4. Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; 

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   

    alkoholizmowi; 

6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy; 

7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; 

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wojnicz

3.Organizacja pomocy dziecku i rodzinie

Ustawa  o  wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy zastępczej  podzieliła  kompetencje

między samorząd gminny i powiatowy. Praca z rodziną biologiczną należy do zadań własnych

gmin, a pieczę zastępczą organizuje powiat. 

Ważne  jest,  aby  położyć  szczególny  nacisk  na  pracę  z  rodziną  biologiczną,

przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze, bowiem umieszczenie dziecka w pieczy

zastępczej  powinno  być  ostatecznością.  Gminy  powinny  wykorzystać  wszystkie  możliwe

formy wsparcia  dla  rodzin biologicznych,  nieradzących sobie opiekuńczo-  wychowawczo.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której zaspokajane są potrzeby biologiczne 

i  psychologiczne.  Czynnikiem chroniącym dzieci  przed  agresją  czy zażywaniem środków



uzależniających  jest  silna  więź  z  rodzicami.  Na  rodzicach  ciąży  obowiązek  stworzenia

warunków do prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci. W przypadku kiedy rodzice nie

wypełniają prawidłowo swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dochodzi do zaniedbań,

Rolą  państwa  jest  pomoc  rodzinie  i  stworzenie  warunków do  prawidłowego  rozwoju

dziecka.  Taka  pomoc,  może  odbywać  się  w  formie  pracy  z  rodziną  lub  pomocy  w  opiece  

i wychowaniu dziecka. Oprócz tego, rodziny wymagające pomocy mogą zostać objęte pomocą

asystenta.  Asystent  prowadzi  pracę  z  rodziną  poprzez  realizację  planu pracy we współpracy  

z członkami rodziny i  w konsultacji  z pracownikiem socjalnym. Udziela pomocy w poprawie

sytuacji życiowej rodziny – zwłaszcza w prowadzeniu gospodarstwa domowego, udziela pomocy

rodzinom  w  rozwiązywaniu  problemów  socjalnych,  psychologicznych,  wychowawczych  oraz

wspiera  aktywność  społeczną  rodziny,  udziela  pomocy  w  poszukiwaniu,  podejmowaniu  

i  utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywuje do udziału w zajęciach grupowych mających na

celu  kształtowanie  prawidłowych  wzorców  rodzicielskich  i  umiejętności  psychospołecznych,

udziela wsparcia dzieciom, podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci.

W sytuacji gdy dziecko pozbawione zostało opieki rodzicielskiej, należy mu zapewnić

opiekę w rodzinnej formie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku, 

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji 

i  działań  mających  na  celu  zapewnienie  czasowej  opieki  i  wychowania  dzieciom  

w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W myśl w/w

ustawy,  piecza  zastępcza  sprawowana  jest  w  formie  rodzinnej  (rodzina  zastępcza)  

i  instytucjonalnej  (placówki  opiekuńczo-wychowawcze).  Rodzinna  piecza  zastępcza  jest

formą  zapewnienia  opieki  dziecku  pozbawionemu  całkowicie  lub  częściowo  opieki

rodzicielskiej. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia

sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

1) rodzina zastępcza: 

a. spokrewniona 

b. niezawodowa 

c. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna 

2) rodzinny dom dziecka 



Rodzinna piecza zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. W sytuacji,

kiedy  dziecko  nie  może  wychowywać  się  w  swojej  rodzinie  biologicznej,  najlepszym

wyjściem  jest  zapewnienie  mu  opieki  rodzinnej  w  rodzinie  zastępczej:  spokrewnionej,

niezawodowej lub zawodowej. Dziecko może pozostać w rodzinie zastępczej do osiągnięcia

pełnoletniości, a w przypadku podjęcia dalszego kształcenia – nie dłużej niż do 25 roku życia.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca

w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy

zastępczej.  Rodzinę  zastępczą  zawodową  lub  rodzinę  zastępczą  niezawodową  tworzą

małżonkowie lub osoba, o których mowa w ust. 1, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem

dziecka.

 
4. Cele Programu

Głównym celem Programu jest stworzenie optymalnych warunków do wychowywania

dzieci  w  środowisku  rodziny  biologicznej  oraz  wspierania  rodzin  dysfunkcyjnych  

w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych w gminie Wojnicz.

Cele szczegółowe to przede wszystkim:

1. Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin

2. Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny

3. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym

4. Opieka nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo

5. Dążenie  do  reintegracji  rodziny  naturalnej  oraz  podejmowanie  działań  na  rzecz

powrotu dzieci do rodziny biologicznej.

5. Adresaci programu

Adresatami programu są rodziny mieszkające na terenie Gminy Wojnicz przeżywające

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny dotknięte bezrobociem,  

o niskich dochodach, doświadczające przemocy domowej, uzależnione od alkoholu, narkotyków 

i  innych  używek,  małoletnie  matki,  małoletni  ojcowie  oraz  rodziny  przeżywające  trudności

związane  ze  stanem  zdrowia  swoim  i  dzieci,  zdarzeniami  losowymi  jak  również  sytuacjami

kryzysowymi, itp.), zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, bądź też takie, którym

została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska. 

Program skierowany jest również do przedstawicieli instytucji oraz służb pracujących na rzecz

dziecka i rodziny.



6. Diagnoza społeczna

Ogólna struktura mieszkańców gminy 

Według  danych  statystycznych  pozyskanych  z  Urzędu  Miejskiego  w  Wojniczu  

w 2016 roku w gminie mieszkało ogółem 13438 osób. Liczba ludności na koniec 2017 roku

nieznacznie się zwiększyła. Różnica między tymi okresami wyniosła 15 osób. Ze względu na

płeć,  udział  procentowy  kobiet  w  badanych  latach  był  nieznacznie  wyższy  niż  udział

procentowy mężczyzn. Widać również tendencje wzrostową ilości kobiet do ilości mężczyzn

w naszej gminie. 

Liczba ludności gminy Wojnicz ze względu na płeć w latach 2016-2017. 

2016 rok 2017 rok

Kobiety 6784 6802

% kobiety 50,48 % 50,56 %

Mężczyźni 6654 6651

% Mężczyźni 49,52 % 49,44 %

Razem 13438 13453

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Wojniczu 

W podziale na ekonomiczne grupy wiekowe w 2016 roku 19,9 % stanowiły osoby  

w wieku przedprodukcyjnym, a 15,76 % w wieku poprodukcyjnym. W porównaniu do 2017

roku nastąpił nieznaczny wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym (wzrost do 16,01 %)

oraz nieznaczny spadek udziału osób w wieku przedprodukcyjnym (do 19,6%).

Ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców gminy Wojnicz w latach 2016-2017

Wiek
przedprodukcyjny

%
Wiek

produkcyjny
%

Wiek
poprodukcyjny

%

2016 rok 2674 19,9 % 8646 64,34 % 2118 15,76 %

2017 rok 2637 19,6 % 8663 64,39 % 2153 16,01 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Wojniczu 



W 2016 roku na terenie gminy urodziło się 149 dzieci, a w 2017 roku 156 dzieci.

Liczba urodzeń w badanych latach zwiększyła się nieznacznie. Liczba zgonów w 2016 roku

wyniosła 96 i 125 w 2017 roku. 

Edukacja

Na  terenie  Gminy  Wojnicz  są  4  przedszkola  publiczne  w  następujących

miejscowościach:  Wojnicz,  Biadoliny  Radłowskie,  Grabno,  Łopoń;  2  przedszkola

niepubliczne w Wojniczu i Olszynach; oraz 4 oddziały przedszkolne w Wielkiej Wsi oraz  

w Wojnicz, Łoponiu, Milówce.

W gminie funkcjonuje 4 publiczne szkoły podstawowy w Wojniczu,  Wielkiej  Wsi,

Milówce, Łoponiu , 3 niepubliczne szkoły podstawowe w Biadolinach Radłowskich, Grabnie,

Olszynach,  3  Gimnazja  w  Biadolinach  Radłowskich,  Grabnie,  Olszynach  oraz  2  szkoły

podstawowe z klasami gimnazjalnymi w Wojniczu i Wielkiej Wsi. 

Średnioroczna liczba dzieci na terenie Gminy Wojnicz w danym roku kalendarzowym

Placówki (publiczne i niepubliczne, prowadzone

przez jst i osoby prawne)
2016 2017

Przedszkola (Przedszkola + Oddziały

Przedszkolne) 
484 525

Szkoły Podstawowe 871 885

Gimnazja + Klasy Gimnazjalne 427 354

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Wojniczu 

Istnieje  tendencja  wzrostowa  co  do  ilości  dzieci  w  przedszkolach  i  szkołach

podstawowych na terenie gminy Wojnicz oraz tendencja zniżkowa dzieci w Gimnazjach,  

z uwagi na fakt, iż od 2017 roku zaszły zmiany w strukturze szkół - rozpoczęto wygaszanie

gimnazjów  i  wydłużanie  nauki  w  szkołach  podstawowych.  

Na  terenie  gminy  Wojnicz  funkcjonują  dwie  Placówki  Wsparcia  Dziennego:  

w Wojniczu, do której uczęszcza 30 dzieci i Sukmaniu, do której uczęszcza 20 dzieci.



Rodziny korzystające z pomocy finansowej GOPS Wojnicz

W 2016 roku z pomocy społecznej GOPS w Wojniczu skorzystało 316, natomiast 
w roku 2017 – 256.

Ilość rodzin korzystających ze wsparcia GOPS w Wojniczu ze względu na liczbę 
osób w rodzinie.

Liczba osób w
rodzinie

Liczba rodzin 2016 r. Liczba rodzin 2017 r.

1 osoba w rodzinie 139 118

2 osoby w rodzinie 54 43

3 osoby w rodzinie 34 37

4 osoby w rodzinie 32 21

5 osób w rodzinie 32 23

6 i więcej osób w
rodzinie 

25 14

Razem 316 256

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Wojnicz



Ilość rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia GOPS w Wjniczu 

Liczba dzieci w
rodzinie

Liczba rodzin 2016 r. Liczba rodzin 2017 r.

1 dziecko 9 12

2 dzieci 21 16

3 dzieci 17 10

4 dzieci  9 8

5 dzieci 4 3

6 dzieci 1 0

7 i więcej dzieci 1 1

Razem 62 50

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Wojnicz

Liczba rodzin z dziećmi stanowi 19,62 % z ogólnej liczby rodzin oraz gospodarstw 

jednoosobowych korzystających z pomocy  GOPS Wojnicz w 2016 i utrzymuje się na tym 

samym poziomie  roku 2017.   

Wśród najczęstszych powodów przyznania pomocy w roku 2016 i 2017 dominuje 

długotrwała choroba i niepełnosprawność. 

Dominujące powody przyznania pomocy 2016 2017

Długotrwała lub ciężka choroba 163 167

Niepełnosprawność 122 115

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa domowego - ogółem

54 24

- w tym rodziny niepełne 27 13

- w tym rodziny wielodzietne 21 9

Alkoholizm 20 18



Potrzeba ochrony macierzyństwa 25 32

- w tym wielodzietność 21 29

Przemoc w rodzinie 6 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Wojnicz

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

Pomoc  w  zakresie  dożywiania  skierowana  jest  w  szczególności  do:  dzieci  do  

7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osób, które  

ze  względu  na  wiek  i  niepełnosprawność  nie  są  w  stanie  zapewnić  sobie  

posiłku  własnym  staraniem.  Dzięki  programowi,  o  którym  mowa,  pomoc  jest  udzielana

w  formie  posiłku  i  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  żywności.

Ogólna liczba osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

w roku 2016 wyniosła 363, w tym z gorącego posiłku w szkole skorzystało 146 dzieci co

stanowi 40,22 %. Ogólna liczba osób objęta programem w roku 2017 – 271 , w tym pomoc 

w formie gorącego posiłku otrzymało 105 dzieci co stanowi 38,75 %. 

Zasiłki rodzinne z pochodnymi świadczeniami 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  1952  ze  zm.)  zasiłek  rodzinny ma  na  celu  częściowe  pokrycie

wydatków na utrzymanie dziecka. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka;

2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) samotnego wychowywania dziecka;

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6) rozpoczęcia roku szkolnego;

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania



Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na

dzieci w latach 2016-2017:

2016 2017

Liczba rodzin 533 522

Liczba wypłaconych

zasiłków rodzinnych

wraz z dodatkami 

14381 13494

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Wojnicz

Zarówno  liczba  rodzin  jak  i  liczba  wypłaconych  zasiłków  rodzinnych  wraz  

z dodatkami utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

2016 2017

Liczba rodzin 45 44

 

Świadczenie wychowawcze 500+ 

 Zgodnie z  Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu

dzieci z dnia 1 kwietnia 2016 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu realizuje

program „Rodzina 500 plus”,  w ramach którego rodzice (lub opiekunowie faktyczni  albo

opiekunowie  prawni  dziecka)  otrzymują  świadczenie  wychowawcze  w  wysokości  500  zł

miesięcznie  na pierwsze dziecko,  jeżeli  miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na

osobę nie  przekroczy  kwoty 800,00 zł  lub 1200,00 zł  –  jeżeli  członkiem rodziny  jest

dziecko niepełnosprawne.  Na drugie i kolejne dziecko (do ukończenia przez dziecko 18.

roku życia) niezależnie od dochodu rodziny. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/1


Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w latach 2016 – 2017

2016 2017

Liczba rodzin 960 1056

Liczba wypłaconych

świadczeń

wychowawczych

13047 17115

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Wojnicz

Zarówno liczba rodzin pobierających świadczenie jak i liczba wypłaconych świadczeń

wychowawczych  uległa zwiększeniu.

Świadczenie „Dobry start”

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  2018  r.  w  sprawie

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. 2018 r. poz.

1061 z dnia 01.06.2018) świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku

szkolnego. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł.  na jedno

dziecko

Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie „Dobry start” w roku 2018 

2018 

Liczba rodzin 1095

Liczba wypłaconych

świadczeń
1656

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Wojnicz

Karta Dużej Rodziny

W  ramach  wsparcia  dla  rodzin  i  pomocy  rodzinom  wielodzietnym,  przysługuje

niezależnie od dochodu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny oferuje

system zniżek oraz dodatkowych uprawnień na terenie całego kraju. Karta jest  wydawana



bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców

zastępczych  lub  osoby  prowadzące  rodzinny  dom  dziecka,  mogą  korzystać  z  Karty

dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25

lat.  Osoby  posiadające  orzeczenie  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu

niepełnosprawności otrzymują KDR na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta

przyznawana  jest  dzieciom  umieszczonym  w  rodzinnej  pieczy  zastępczej  na  czas

umieszczenia  w  danej  rodzinie  zastępczej  lub  rodzinnym  domu  dziecka.   

W  2016  roku  wydano  165  Kart  Dużej  Rodziny,  w  tym  59  kart  dla

rodziców/małżonków  oraz  106  Kart  dla  dzieci.  W  2017  roku  wydano  154  Kart  Dużej

Rodziny, w tym 54 kart dla rodziców/małżonków oraz 100 Kart dla dzieci.

Asystent rodziny

Według sprawozdań rocznych z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, asystent

rodziny  w  2016  roku  współpracował  z  13  rodzinami.  W  roku  2017  liczba  rodzin  

korzystających z usług asystenta rodziny utrzymywała się na takim samym poziomie. 

Liczba rodzin objęta pomocą asystenta rodziny na terenie Gminy Wojnicz w latach 

2016-2017.

2016 rok 2017 rok
Liczba rodzin korzystających 

z usług asystenta rodziny
13 13

Liczba dzieci w rodzinach
korzystających z usług asystenta

rodziny
41 44

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Wojnicz

Piecza zastępcza

Według danych posiadanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu

na terenie Gminy Wojnicz w roku 2016 funkcjonowały 4 rodziny zastępcze w tym: 2 rodziny

zastępcze spokrewnione z dzieckiem oraz 2 rodziny zastępcze niezawodowe. W roku 2017 na

terenie  Gminy  Wojnicz  znajdowały  się  3  rodziny  zastępcze:  1  rodzina  zastępcza

spokrewniona z dzieckiem i 2 rodziny zastępcze niezawodowe. 

Od roku 2012 za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, zgodnie z art.191 ustawy 

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

(Dz.U.z 2018r.poz.998), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed



umieszczeniem  go  po  raz  pierwszy  w  pieczy  zastępczej  ponosi  odpowiednio  wydatki  

w wysokości:

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rodzinna piecza zastępcza na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016- 2017

2016 rok 2017 rok
Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych 

z dzieckiem
2 1

Liczba rodzin zastępczych niezawodowych 2 2
Liczba rodzin zastępczych zawodowych 0 0

Razem 4 3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Wojnicz

Rodzinna piecza zastępcza

W roku 2016 w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 8 dzieci. W roku kolejnym

liczba ta zmniejszyła się do 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 

Liczba dzieci umieszczona w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Wojnicz w 
latach 2016- 2017

2016 rok 2017 rok
Liczba dzieci przebywających w rodzinach

zastępczych spokrewnionych 
z dzieckiem

3 1

Liczba dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych niezawodowych

5 5

Liczba dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych zawodowych

0 1

Razem 8 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Wojnicz

Instytucjonalna piecza zastępcza

W  roku 2016 w placówce opiekuńczo- wychowawczej przebywało 1 dziecko. Rok 

później w instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczone zostało kolejne dziecko.



Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Gminy 

Wojnicz

2016 rok 2017 rok
Liczba dzieci przebywających 

w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
1 2

Razem 1 2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Wojnicz

7. Zasoby gminy Wojnicz

Program Wspierania Rodziny w gminie Wojnicz na lata 2019-2021 będzie służył realizacji 

gminnej polityki rodzinnej. W poniższej tabeli zostały opisane działania na rzecz dziecka i 

rodziny realizowane przez instytucje z terenu gminy Wojnicz.

Lp. Nazwa placówki Rodzaj działalności
1

Centrum Ekonomiczno-

Administracyjne

Przyznawanie i wypłacanie  stypendiów 

socjalnych, dowozy dzieci niepełnosprawnych do

szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka 

niepełnosprawnego  własnym środkiem 

transportu rodzica.

2 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wojniczu

Praca socjalna, pomoc finansowa (zasiłki 

celowe/celowe specjalne, okresowe)  i rzeczowa, 

dożywianie dzieci w szkołach, praca z rodzinami 

przeżywającymi trudności opiekuńczo-

wychowawcze – asystent rodziny, aktywizacja 

społeczno-zawodowa rodziców, prace społecznie 

użyteczne,  wypłata świadczeń z programu 

Rodzina500+, Karta Dużej Rodziny, wpłata 

świadczeń rodzinnych z dodatkami, wypłata 

świadczenia Dobry Start, wypłata świadczeń 

pielęgnacyjnych dla rodziców, których dzieci 

posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub 

orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, 

realizacja Projektu socjalnego – Grupa wsparcia 

dla matek wychowujących niepełnosprawne 

dzieci, realizacja Programu Operacyjnego Pomoc



Żywnościowa,  
3 Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Wojniczu

Wsparcie psychologiczne, przeciwdziałanie 

problemom dotyczącym nadużywania alkoholu, 

kierowanie na leczenie osób uzależnionych, 

rozmowy motywujące. Realizacja programów 

profilaktycznych w placówkach oświatowych, 

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
4 Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy

Wsparcie i pomoc rodzinom dotkniętym 

problemem przemocy

5 Placówki Służby Zdrowia Działalność w zakresie profilaktyki i opieki 

zdrowotnej
6 Placówki oświatowe Działalność edukacyjno-wychowawcza, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i 

rodziców
7 Placówki Wsparcia Dziennego Organizowanie zajęć pozaszkolnych, wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne dla 

dzieci, organizacja czasu wolnego, wyjazdy 

wakacyjne i feryjne, zapewnienie posiłku, 

warsztaty dla rodziców.
8 Punkt konsultacyjny Porady prawne, wsparcie psychologiczne, 

wsparcie terapeutyczne- terapia uzależnień
9 Komisariat Policji w Wojniczu Działania Interwencyjne, dbanie o 

bezpieczeństwo obywateli
10 Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, grupa 

wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym

wspomaganiem, sporządzanie diagnoz 

psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych, 

spotkania z rodzicami w szkołach, konsultacje, 

porady dla rodziców.



8. Efekty realizacji programu

Spodziewanym efektem realizacji  Programu ma być polepszenie sytuacji  dziecka i

rodziny,  poczucie  bezpieczeństwa  socjalnego,  ograniczenie  patologii  społecznej,

zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla

rodziny i dziecka.


