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WSTĘP 
 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju 

wszystkich jej członków. Jest ona pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym 

kształtuje się osobowość dziecka. Rodzina oddziałuje na dziecko przekazując mu system 

wartości oraz tradycje. Dokonujące się zmiany społeczne i gospodarcze niosą ze sobą wiele 

skutków pozytywnych, ale niestety również i negatywnych, które przyczyniają się do rozpadu 

rodziny.  

Procesy industrializacji, urbanizacji i migracji w znaczący sposób zmieniły życie 

całych społeczeństw i rodzin. Przeobrażeniu uległa nie tylko struktura rodziny, ale również 

sposób jej funkcjonowania. Przeobrażeniu uległ model rodziny, zmalała jej liczebność, 

wzrosła jej anonimowość. Obok zinstytucjonalizowanego małżeństwa i rodziny pojawiły się 

alternatywne formy życia rodzinnego tj. samotne rodzicielstwo, kohabitacja, związki 

homoseksualne, życie w pojedynkę itp. 

Dynamiczne zmiany w zakresie życia rodzinnego, których doświadcza współcześnie 

człowiek, spowodowały destabilizację niektórych rodzin. Pojawiły się problemy opiekuńczo 

– wychowawcze, uzależnienia, izolacja społeczna. Więzi rodzinne ulegają osłabieniu 

lub zerwaniu, co bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa domowników, rozwój 

osobowości dziecka, jego zdolności adaptacyjne. Dysfunkcje w rodzinie bezpośrednio 

wpływają na osobowość dziecka, jego poczucie bezpieczeństwa, brak zaspokojenia potrzeby 

miłości i przynależności. 

Czynnikami, które składają się na dezintegrację rodziny są: brak stabilizacji 

zawodowej i materialnej, niezaradność życiowa członków rodziny, niewydolność 

wychowawcza rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci, niski 

poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych. Do tego dochodzi często 

alkoholizm jednego lub obojga rodziców, przemoc w rodzinie. Zazwyczaj niekorzystne 

sytuacje współwystępują ze sobą. Z tego powodu coraz więcej rodzin i dzieci wymaga 

specjalistycznego wsparcia i zaangażowania wielu instytucji w przezwyciężanie istniejących 

dysfunkcji. 

Działania służb i instytucji powołanych do pracy na rzecz dobra rodziny i dziecka 

powinny być zintegrowane, ponieważ problemy występujące w rodzinie są złożone 

i wymagają interdyscyplinarnej współpracy i zaangażowania wielu instytucji 

w przezwyciężanie istniejących dysfunkcji. Wsparcie rodziny powinno być wczesne i mieć 

charakter profilaktyczny. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny 

i jej aktywnym udziałem, przy uwzględnieniu zasady pomocniczości. Praca z rodziną 

powinna być prowadzona przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, winna być 

kompleksowa i obiektywna. Wsparcie powinno obejmować zarówno rodziny biologiczne, 

jak i zastępcze. Gdy zaistnieje konieczność umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, 

podstawowym celem pracy z rodziną biologiczną powinien być jak najszybszy powrót 

dziecka do rodziny. Wszelkie działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny są również 

ważne ze względów społecznych i ekonomicznych, konieczne z uwagi na obniżenie kosztów 

związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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PODSTAWA PRAWNA 

 

Zadania dotyczące wspierania rodziny opisane są przede wszystkim w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (DZ. U. 2020, 

poz. 821). Zgodnie z artykułem 176 powyższej ustawy do zadań własnych gminy należy 

opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 został opracowany 

w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i jest on strategicznym 

dokumentem Gminy Solec – Zdrój mającym na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy 

rodzinie, wykorzystując zasoby gminne. 

Zapisy Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Solec – Zdrój są 

odzwierciedleniem standardów i norm prawa wynikających z ustawodawstwa krajowego, 

znajdujących się m.in. w: 

• Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 114, poz. 946),  

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 821), 

• Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876), 

• Ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), 

• Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), 

• Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z  

2020 r. poz. 218), 

• Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), 

• Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 852), 

• Ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. 2020 r. 

poz. 111), 

• Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 808), 

• Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2020 r. poz. 1348), 

• Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020 r. 

poz. 1359). 
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ORGANIZACJA WSPIERANIA RODZINY 

 

Obowiązek wspierania rodziny oraz organizacja pieczy zastępczej w zakresie 

ustawowym spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach 

administracji rządowej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonała 

podziału zadań i kompetencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego oraz organy 

administracji rządowej. 

 

Tabela 1. Podział zadań i kompetencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego oraz 

organy administracji rządowej 

GMINA POWIAT SAMORZĄD 

WOJEWÓDZKI 

- Profilaktyka – wspieranie 

rodziny 

 

 

- Piecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna 

- Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy    

  zastępczej 

 - Adopcja 

- Asystent rodziny 

- Placówki wsparcia     

  dziennego 

- Rodziny wspierające 

- Inne podmioty lub    

  instytucje działające na   

  rzecz dziecka i rodziny 

- Rodziny zastępcze i 

rodzinne domy dziecka 

- Placówki opiekuńczo – 

wychowawcze 

- Usamodzielnianie 

- Organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej 

(koordynator) 

− Rodziny pomocowe 

- Ośrodek adopcyjny 

- Regionalna placówka   

  opiekuńczo –    

  terapeutyczna 

- Interwencyjny Ośrodek  

  Preadopcyjny 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

Zadaniem ustawowym gminy jest wprowadzenie asystenta rodziny do bezpośredniej 

pracy z rodziną przeżywającą trudności. Asystent rodziny zajmuje się, niezależnie 

od pracowników socjalnych, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest 

osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej 

wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci 

od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. 

 Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego, którego 

zadanie polega miedzy innymi na systematycznej diagnozie środowisk zagrożonych 

wykluczeniem i udzielanie im odpowiedniego wsparcia. Asystent rodziny kierowany jest 

do pracy tylko z tymi rodzicami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia 

zewnętrznego. Koniec zatrudnienia ustaje wówczas gdy rodzina osiągnie samodzielność 

i prawidłowo wykonuje funkcje opiekuńczo – wychowawcze.  

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

własnych gminy należy również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 

albo w rodzinnym domu dziecka (art. 191, pkt 9). Gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 

odpowiednio wydatki w wysokości: 

• 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 
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• 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

• 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

 

DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE SOLEC – ZDRÓJ 

 

Rodzina to naturalne i najbardziej optymalne środowisko rozwoju człowieka. Jest 

miejscem, w którym każdy człowiek ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb, w którym 

dzieci mają warunki do harmonijnego rozwoju. Prawidłowo funkcjonująca rodzina powinna 

zatem, w sposób wystarczająco dobry zaspokajać podstawowe, zarówno biologiczne 

jak i psychologiczne, potrzeby swoich członków. W rodzinie realizują się potrzeby 

bezpieczeństwa, przynależności, miłości i uznania, bycia ważnym i akceptowanym. Rodzina 

jest także miejscem kultywowania i przekazywania dzieciom systemu wartości, 

obowiązujących norm postępowania, wzorców zachowania koniecznych dla właściwego 

funkcjonowania i radzenia sobie w życiu. Rodzina realizuje zadania socjalizacyjne 

poprzez uczenie młodego pokolenia pełnienia ról społecznych oraz przygotowuje 

do odpowiedzialnego, dorosłego życia. 

Nie wszystkie rodziny realizują swoje funkcje w sposób prawidłowy, nie wszystkie 

dzieci wychowują się w warunkach optymalnych dla ich rozwoju. Główne przyczyny, 

które zaburzają społeczny ład w funkcjonowaniu rodziny to uzależnienia członków rodzin 

od alkoholu i substancji psychoaktywnych, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych oraz bezrobocie, które z kolei może przyczynić się 

do wystąpienia ubóstwa. 

Bezrobocie rodzi nie tylko skutki indywidualne, ale i takie, które definiuje się jako 

problemy społeczne. W rodzinie z problemem bezrobocia pojawiają się trudności finansowe, 

napięcie emocjonalne, frustracja, konflikty. Obniżeniu ulega poziom zaspokojenia potrzeb 

natury socjalno-bytowej. W konsekwencji bezrobocia, w rodzinach nim doświadczonych, 

dochodzi do zaburzeń realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Trudno bowiem o  

stworzenie poczucia bezpieczeństwa materialnego, o atmosferę spokoju. Zorientowanie 

na przyszłość myśli i działań w sytuacji niepewności najbliższej przyszłości również może 

być zadaniem trudnym. Obniżeniu ulega poziom zaspokojenia potrzeb dzieci, zarówno 

podstawowych jak i rozwojowych, w tym np.: edukacyjnych. 
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Tabela 2. Liczba bezrobotnych w latach 2017 - 2019 w Gminie Solec – Zdrój 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju w ujęciu rocznym (stan na 31 grudnia 

każdego roku) 

Rok Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy  

2017 96 

2018 83 

2019 76 

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju 

 

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju wynika, że na przestrzeni 

ostatnich lat zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w Gminie Solec – Zdrój. Jest to dobrą 

prognozą na przyszłość, znalezienie i utrzymanie pracy zapewnia rodzinom stabilność 

finansową, pozwala na zaspokojenie potrzeb wszystkich członków rodziny. 

 

Tabela 3. Liczba osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w latach 2017 – 

2019 (stan na 31 grudnia każdego roku) 

Rok Liczba osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej 

2017 60 

2018 44 

2019 36 

Źródło: Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju 

 

Analiza sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazuje, że zmniejsza 

się liczba bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Wpływ na obniżenie tej liczby 

może mieć praca socjalna prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – 

Zdroju, która zmierzała do usamodzielniania rodzin. 

 

Tabela 4. Typy rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie Liczba rodzin z dziećmi z podziałem ze względu na liczbę dzieci 

w rodzinie w latach 2017 - 2019 

2017 2018 2019 

O liczbie dzieci 1 21 20 24 

O liczbie dzieci 2 29 24 22 

O liczbie dzieci 3 5 6 8 

O liczbie dzieci 4 2 5 5 

O liczbie dzieci 5 3 3 3 

O liczbie dzieci 6 0 0 0 

Ogółem 60 58 62 

Źródło: Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu - Zdroju 
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  W gminie Solec – Zdrój dominuje struktura rodzinna 2 + 2 (rodzice i dwójka dzieci). 

Drugim najczęściej występującym modelem jest struktura 2 + 1 (rodzice i jedno dziecko). 

W znacznej części gospodarstw matka zajmuje się wychowaniem dzieci i domem, natomiast 

ojciec pracuje. Coraz bardziej popularny staje się układ, w którym obydwoje rodzice pracują, 

natomiast dzieci chodzą do szkoły, przedszkola lub zajmują się nimi babcie lub opiekunki. 

Liczba dzieci w rodzinach objętych pomocą nieznacznie się wahała na przestrzeni ostatnich 

lat. 

Pomoc społeczna wg ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej stanowi 

instytucję polityki społecznej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu 

trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia. Główną jednostką 

wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Solec - Zdrój jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jako jednostka organizacyjna umożliwia 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 

Tabela 5. Powody przyznania pomocy przez GOPS w latach 2017 - 2019   

Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej w latach 2017 - 2019 

2017 2018 2019 

Ubóstwo 53 61 63 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 0 2 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 32 27 30 

Bezrobocie 60 44 36 

Niepełnosprawność 30 27 30 

Długotrwała lub ciężka choroba 41 31 27 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

27 23 18 

Przemoc w rodzinie 0 0 0 

Alkoholizm 8 7 3 

Narkomania 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu się do 

życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

4 3 2 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na 

pobyt czasowy 

0 0 0 

Zdarzenie losowe 1 0 0 
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Sytuacja kryzysowa 0 1 1 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 8 

Źródło: Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju 

 

W 2019 roku w Gminie Solec – Zdrój najczęściej występującymi przyczynami trudnej 

sytuacji życiowej rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną były 

kolejno: ubóstwo (63 rodziny), bezrobocie (36 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa 

(30 rodzin), niepełnosprawność (30 rodzin). Znacząco, w porównaniu do poprzednich lat, 

zmalała liczba rodzin, którym udzielono świadczenie z powodu alkoholizmu. 

Naprzeciw potrzebom rodzin, również tych o mniejszych zasobach finansowych, 

wychodzą działające na terenie Gminy Solec - Zdrój instytucje, których oferta jest bezpłatna 

lub nie wymaga angażowania wielu środków finansowych. W organizację czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, zaangażowane jest 

Gminne Centrum Kultury w Solcu - Zdroju realizujące przez cały rok plan imprez 

ogólnodostępnych. Gminna Biblioteka Publiczna także włącza się w organizację czasu 

wolego poprzez planowanie i realizowanie wielu zajęć nieodpłatnych i ogólnodostępnych. 

Bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego i kwestiach 

opiekuńczo – wychowawczych jest jednym z powodów przyznawania pomocy społecznej. 

Jest to poważna dysfunkcja rodziny wynikająca m.in. z niskiego poziomu kompetencji 

rodziców w zakresie organizowania życia rodziny, zarządzania budżetem domowym. 

W rodzinach tej kategorii wychowanie dzieci nie jest planowanym, świadomym procesem, 

ich potrzeby podstawowe jak i rozwojowe są marginalizowane, aspiracje edukacyjne nie są 

w wystarczającym stopniu pobudzane i moderowane. W konsekwencji tych trudności dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych są słabiej przygotowane do samodzielnego życia, osiągania 

sukcesów osobistych, satysfakcjonującego funkcjonowania w rolach społecznych. Skutkiem 

tego zjawiska może być dziedziczenie statusu społecznego. Osoby dorosłe, które wywodzą 

się z rodzin dysfunkcyjnych, często nie posiadając dobrych wzorców, mają trudność 

w prawidłowym funkcjonowaniu w założonych przez siebie rodzinach. 

W Gminie Solec – Zdrój z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo -  

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego z pomocy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 2019 roku skorzystało 18 rodzin. Z posiadanych danych wynika, 

że z roku na rok maleje liczba rodzin z tym problemem. 

 Przemoc w rodzinie jest trudnym do zdiagnozowania problemem społecznym, skala 

tego zjawiska jest niełatwa do oszacowania. Na ogół ujawnia się gdy eskalacja zjawiska 

w rodzinie jest tak duża, że jej członkowie zgłaszają problem lub reagują na nią osoby 

z najbliższego otoczenia. Wystąpienie zjawiska przemocy domowej angażuje zazwyczaj 

wiele lokalnych instytucji: policję, ośrodek pomocy społecznej, sąd, ośrodek interwencji 

kryzysowej, szkoły. W Gminie Solec – Zdrój jest od 2017 r. realizowany Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie uchwalony 

na lata 2017 – 2021. W Gminie działa Zespół Interdyscyplinarny, jego członkowie w ramach 

swoich zadań pomagają rozwiązywać trudne sytuacje w rodzinach, w których występuje 
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zjawisko przemocy. Diagnozie problemu przemocy w rodzinie oraz świadczeniu pomocy 

osobom uwikłanym w przemoc służy procedura „Niebieskie Karty”. 

 

Tabela 6. Ilość prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” w latach 2017 - 2019 

 Ilość rozpatrywanych „ Niebieskich Kart” z podziałem na lata 

2017 2018 2019 

„Niebieskie Karty” 19 21 27 

Źródło: Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju 

W roku 2019 procedurę „Niebieskie Karty” prowadzono w 27 rodzinach dotkniętych 

przemocą. Ilość wdrażanych procedur w przeciągu ostatnich trzech lat wzrasta, co jest 

niepokojącym sygnałem. 

Alkoholizm jest chorobą spowodowaną nadużywaniem napojów alkoholowych, 

z którą wiążą się nie tylko konsekwencje zdrowotne dla uzależnionej osoby, ale również 

stanowi ona problem socjalny i przyczynia się do występowania patologii społecznych. 

Nadużywanie alkoholu przez któregoś z rodziców osłabia więzi rodzinne i skutkuje 

występowaniem dysfunkcji w pełnieniu ról rodzicielskich.  

Alkoholizm w Gminie Solec – Zdrój jest traktowany jako jeden z ważnych problemów 

społecznych. Rada Gminy Solec – Zdrój co roku uchwałą przyjmuje do realizacji Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Istotnym elementem 

polityki samorządu Gminy Solec – Zdrój w zakresie  uzależnień jest profilaktyka i naprawcza 

działalność prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Działania podejmowane przez Komisję przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 7. Podejmowane działania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Działania Podejmowane działania w 

latach 

2017 - 2019 

2017 2018 2019 

Liczba osób zgłoszonych na komisję 26 14 19 

Liczba osób zgłoszonych, które  stosują przemoc w rodzinie 10 6 8 

Liczba wysłanych wezwań na Komisję 43 18 24 

Liczba wysłanych zaproszeń na Komisję 22 18 23 

Liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowę 

ostrzegawczą 

5 4 1 

Liczba osób, które zostały skierowane do Punktu 

Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Solcu - Zdroju 

6 7 6 
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Liczba osób wobec których wystąpiono z wnioskiem do 

sądu o leczenie odwykowe 

15 3 11 

Liczba osób, które po rozmowie podjęły leczenie 

dobrowolne 

0 0 1 

Źródło: Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju 

 

 Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby nadużywające 

alkoholu zostały zgłoszone przez rodzinę oraz pracownika socjalnego w ramach toczącej się 

procedury „Niebieskiej Karty”. Członkowie Komisji przeprowadzali rozmowę ostrzegawczą, 

kierowali do Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój lub występowali 

z wnioskiem do sądu o leczenie odwykowe. W 2019 roku jedna osoba zdecydowała się 

na podjęcie dobrowolnego leczenia. 

Na terenie Gminy Solec - Zdrój funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych. W punkcie tym osoby zainteresowane mogą uzyskać 

informacje o chorobie alkoholowej, jej przyczynach, przebiegu i skutkach, o problemach 

występujących w rodzinach alkoholowych o tym jak sobie z nimi radzić. W Punkcie 

Konsultacyjnym można uzyskać informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a także 

na temat możliwości udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy rodzinom i ofiarom przemocy 

domowej. Udzielane jest również wsparcie psychologiczne osobom będącym w kryzysie. 

 

Tabela 8. Liczba osób korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy 

w Solcu – Zdroju w latach 2017 - 2019  

 Liczba osób korzystających z pomocy Punktu 

Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy z podziałem na lata 

2017 2018 2019 

Łączna liczba osób zgłaszających 

się do Punktu Konsultacyjnego 

41 39 38 

Osoby z problemem 

alkoholowym 

38 35 36 

Osoby z rodziny 3 4 2 

Łączna liczba udzielonych 

konsultacji 

169 161 171 

Liczba konsultacji dla osób 

z problemem alkoholowym 

163 153 167 

Liczba konsultacji dla osób 

z rodziny 

6 8 4 

Źródło: Dane z Punktu Konsultacyjnego w Solcu – Zdroju 

 

 Zauważalna jest niewielka tendencja malejąca jeżeli chodzi o liczbę osób 

zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego. Łączna ilość oddzielonych porad w latach 
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2017 – 2019 nieznacznie się wahała: w 2017 r. udzielono 169 konsultacji, w 2018r. – 161 

konsultacji, a w 2019 r. – 171 konsultacji.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, 

zobligowała gminy do zatrudniania asystentów rodziny. We współpracy z rodzinami 

oraz pracownikami socjalnymi asystenci opracowują i realizują plan pracy, którego ogólnym 

celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, psychologicznych, 

socjalnych. Wsparcie asystentów rodziny jest formą profilaktyki i przeciwdziałania takim 

zjawiskom pojawiającym się na gruncie życia rodzinnego, które obligują służby 

do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Działania pomocowe realizowane 

przez asystentów prowadzone są również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza 

rodziną. Wówczas ich celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej i umożliwienie powrotu dziecka pod opiekę rodziców. 

 

Tabela 9. Wsparcie udzielane rodzinom przez asystenta rodziny w Solcu – Zdroju 

Wyszczególnienia 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Rodziny wieloproblemowe 9 8 9 

Zatrudniony asystent rodziny 1 1 1 

Liczba rodzin objętych asystenturą rodzinną 9 8 10 

Liczba dzieci w tych rodzinach 23 18 23 

Liczba osób w tych rodzinach 40 37 40 

Liczba rodzin , których dziecko zostało 

umieszczone w pieczy zastępczej, objętych 

wsparciem asystenta 

0 0 0 

Źródło: Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju 

 

W latach 2017 – 2019 żadne dziecko z terenu Gminy Solec – Zdrój nie przebywało 

w pieczy zastępczej. Można więc wnioskować, że podejmowane dotychczas działania w celu 

zapobiegania umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej są skuteczne. 
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ANALIZA SWOT 

 

W celu opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny 2021 - 2023 dokonano 

analizy SWOT. 

 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Dogodne położenie gminy do 

rozwoju turystyki i lecznictwa 

uzdrowiskowego 

• Spadek udziału osób bezrobotnych 

w gminie, zarejestrowanych w PUP 

• Funkcjonowanie jednostek 

działających w obszarze 

rozwiązywania problemów 

społecznych (GOPS, GKRPA, ZI, 

Punkt Konsultacyjny, Asystent 

rodziny) 

• Systematyczne monitorowanie rodzin 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym przez pracowników 

socjalnych, asystenta rodziny, 

dzielnicowego, pedagogów 

• Wsparcie rodziny przez asystenta 

rodziny 

• Brak dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej 

• Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje 

pracowników działających na rzecz 

rodziny 
  

• Mimo spadku bezrobocia, w dalszym 

ciągu brak wystarczających miejsc 

pracy na terenie gminy 

• Ubóstwo 

• Uzależnienie od pomocy społecznej 

• Brak rodzin wspierających 

• Brak placówki wsparcia dziennego 

na terenie gminy 

• Bierna postawa wobec problemów 

występujących w rodzinie, niechęć 

do nawiązywania współpracy 

z placówkami niosącymi pomoc 

w tym zakresie 

• Brak pozytywnych wzorców 

osobowych w rodzinach 

dysfunkcyjnych 

 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Rozwój turystyki i lecznictwa 

uzdrowiskowego 

• Rozwój gospodarczy gminy 

• Wzrost świadomości jaką wartość 

niesie ze sobą rodzina 

• Wzrost świadomości i umiejętności 

korzystania przez rodziny z różnych 

form wsparcia 

• Realizacja rządowych programów i 

możliwość pozyskiwania funduszy 

unijnych 

• Rosnące wsparcie finansowe 

dla rodzin o charakterze socjalnym 

• Wzrost problemów opiekuńczo - 

wychowawczych w rodzinach 

i zaburzenie więzi rodzinnych 

• Degradacja wartości rodzinnych 

• Rozpad związków (rozwody, 

separacje, wyjazdy za granicę) 

• Wzrost kosztów utrzymania rodziny 

• Postrzeganie GOPS jako instytucji 

udzielającej jedynie pomocy 

finansowej 

• Ograniczanie środków finansowych 

z budżetu państwa na zadania 

realizowane przez gminę 

• Spowolnienie gospodarcze związane 

z epidemią 
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ADRESACI PROGRAMU 
 

 Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Solec – Zdrój na lata 2021 – 2023 

adresowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie gminy Solec – Zdrój, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej. 

 

 

CELE PROGRAMU 

 

Cel główny: 

 Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny 2021 – 2023 jest 

stworzenie optymalnych warunków dla życia i rozwoju dzieci i ich rodzin w Gminie Solec – 

Zdrój ze szczególnym uwzględnieniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego 

2. Wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze 

3. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się pomocą rodzinie 

 

 

REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU 

 

Zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 w ramach swoich 

kompetencji winny realizować samorządowe jednostki organizacyjne, właściwe organizacje 

samorządowe i inne podmioty mające kontakt z dzieckiem i rodziną. W Gminnym Programie 

Wspierania Rodziny uwzględniono uczestnictwo różnych podmiotów i instytucji działających 

na terenie gminy. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Solcu – Zdroju przy współpracy z następującymi podmiotami: 

• Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

• Szkoły Podstawowe w Solcu – Zdroju i Zborowie 

• Komisariat Policji w Solcu – Zdroju 

• Urząd Gminy w Solcu – Zdroju 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” 

• Gminne Centrum Kultury 

Na terenie Powiatu wsparcie i pomoc oferują: 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku - Zdroju 
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• Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju 

• Sąd Rejonowy w Busku – Zdroju 

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU 

 

 

Cel i kierunki działań Realizatorzy Wskaźniki Planowany 

termin 

realizacji 

1. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego 

Udzielanie rodzinom będącym w 

trudnej sytuacji życiowej pomocy 

finansowej  

 

 

GOPS  

 

 

 

 

Liczba rodzin objęta 

pomocą społeczną, 

korzystająca z zasiłków 

rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 

2023 

 

 

 

 

 

Zapewnienie dzieciom pomocy w 

postaci opłacenia posiłków w 

ramach rządowego programu 

„Posiłek w szkole i domu na lata 

2019 – 2023” 

GOPS 

Szkoły 

 

 

 

Liczba dzieci objętych 

dożywianiem 

 

Realizacja programów wsparcia 

materialnego rodzin: „Rodzina 

500+”, „Dobry Start” 

GOPS 

 

 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

 

Udzielenie dzieciom i młodzieży 

stypendiów i zasiłków szkolnych 

 

UG Liczba zrealizowanych 

stypendiów szkolnych i 

zasiłków szkolnych 

Wydawanie „Karty Dużej 

Rodziny” 

UG 

 

 

Liczba osób, którym 

wydano „Kartę Dużej 

Rodziny” 

2. Wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze 

Świadczenie pracy socjalnej dla 

rodzin z dziećmi 

GOPS Liczba rodzin objętych 

praca socjalną 

 

 

 

 

2021 – 

2023 

 

 

 

 

 

Zapewnienie usługi asystenta 

rodziny 

GOPS 

 

Liczba rodzin objętych 

pomocą asystenta 

rodziny 

Monitorowanie rodzin 

zagrożonych uzależnieniami, 

motywowanie i kierowanie na 

terapię 

GOPS, 

GKRPA 

Punkt 

Konsultacyjny 

Liczba osób zgłoszonych 

na GKRPA 

Liczba osób 

korzystających z Punktu 

Konsultacyjnego 
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Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie 

GOPS, 

ZI 

Policja 

Liczna założonych 

„Niebieskich Kart” 

 

 

2021 – 

2023  

Organizowanie wydarzeń o 

charakterze integrującym rodziny 

UG 

GCK 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń 

3. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się pomocą rodzinie 

Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników 

pomagających rodzinie 

 

GOPS 

GKRPA 

ZI 

Liczba szkoleń 2021 - 

2023 

 

 

 

SPODZIEWANE REZULTATY 

 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidziane jest osiągniecie następujących 

efektów: 

• Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny celem zapobiegania 

powstawaniu sytuacji kryzysowych, 

• Polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 

• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin znajdujących się trudnej 

sytuacji materialnej, 

• Zwiększenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców, podniesienie 

motywacji i aktywności własnej rodziców w podejmowaniu pozytywnych zmian, 

• Pozostawienie dzieci w rodzinach naturalnych, 

• Aktywizacja społeczno - zawodowa rodziców, 

• Podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty realizujące Program. 

 

 

FINANSOWANIE 

 

  Zadania trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 

będą realizowane i wdrażane etapowo zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy. 

Zakłada się, że program finansowany będzie ze środków:  

• budżetu Gminy,  

• budżetu Państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,  

• innych funduszy, programów i źródeł. 

 

 

MONITORING 

 

 Program będzie monitorowany i ewaluowany na bieżąco w zależności od zmieniającej 

się sytuacji rodzin w gminie i pojawiających się potrzeb. Monitoring będzie służył analizie 
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i ocenie zebranych informacji i planowaniu dalszych działań. Monitoring realizacji Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 dla Gminy Solec – Zdrój będzie opierał się przede 

wszystkim na gromadzeniu i analizowaniu danych będących w posiadaniu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, jako Koordynatora Programu. Dodatkowo pozyskiwane będą 

informacje od innych instytucji i podmiotów w zakresie wskazanym w programie. Zgodnie 

z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w terminie do dnia 

31 marca każdego roku składane będzie radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawiane potrzeby związane z realizacją zadań. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


