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PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
 

W GMINIE GNIEW 
 

NA LATA 2022-2024 

 

I. Wprowadzenie 

 

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

zastępczej stworzono Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024, którego głównym 

założeniem jest pomoc rodzinom przeżywającym trudności w opiece i wychowywaniu 

dzieci.  

Rodzina jako naturalne środowisko człowieka stanowi nieodłączną część każdego 

społeczeństwa i jest podstawową i zarazem najmniejszą komórką społeczną. Prawidłowo 

funkcjonująca rodzina potrafi przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom pojawiającym się na 

różnych etapach rozwoju dziecka. Rodzice jako pierwsi mają do spełnienia najważniejszą 

rolę, aby w odpowiedni sposób przekazać dziecku umiejętności i kompetencje potrzebne do 

życia. Rodzina jest środowiskiem, gdzie tworzy się atmosferę szczęścia, zrozumienia i 

miłości, co przekłada się na harmonijny rozwój i samodzielność życiową dziecka. W 

przypadkach, gdy rodzina nie radzi sobie z pojawiającymi się problemami, konieczne jest 

wsparcie ze strony państwa. Wśród czynników, które destrukcyjnie wpływają na 

funkcjonowanie rodziny wyróżnia się: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, nieumiejętność funkcjonowania 

społecznego, zaniedbywanie spraw zdrowotnych, niestabilność zawodową i materialną, 

alkoholizm, niepełnosprawność i przemoc w rodzinie. Problemy zazwyczaj współwystępują 

ze sobą, co powoduje, iż rodziny wymagają specjalistycznego wsparcia i zaangażowania 

instytucji w celu przezwyciężenia ich trudnej sytuacji życiowej. W związku z tym rodziny 

dysfunkcyjne wymagają nieustannego monitorowania przez pracowników instytucji 

pomocowych. Priorytetem jest wspieranie i wspomaganie rodziny w wypełnianiu jej funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, a nie zastępowanie.  

Na terenie Gminy Gniew działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest 
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przemoc. Zespół integruje i koordynuje działania przedstawicieli różnych podmiotów oraz 

specjalistów w zakresie działania przemocy w rodzinie.  

Odnosząc się do założeń ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oprócz zaangażowania i współpracy instytucji i podmiotów działających na 

rzecz dziecka i rodziny istnieje możliwość objęcia rodziny wsparciem asystenta rodziny. Z 

dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz wspierania rodziny wynika, iż tylko 

skoordynowana współpraca profesjonalistów umożliwia rozpoznanie problemów i 

postawienie trafnej diagnozy, a w rezultacie dostosowanie odpowiedniej formy pomocowej.  

Niniejszy Program Wspierania rodziny w Gminie Gniew na lata 2022-2024 jest 

kontynuacją  działań podjętych w ramach realizacji Programu na lata 2019-2021. Ponadto 

stanowi on realizację dyspozycji ustawowej i jest spójny z Aktualizacją Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Gniew na lata 2021-2027.  
 
 
1. Podstawą działań ujętych w programie są w szczególności regulacje obowiązujących 

ustaw: 

 
-Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78 poz. 
483 ze zm.), 
- ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.), 
- ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 ze zm.), 
- ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz 1329), 
- ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), 
- ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r. poz. 111 ze zm.),  
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.), 
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1744), 
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1249), 
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), 
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2020 
r. poz.2050 ze zm.), 
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r. poz. 1359 ze zm.),  

 

2. Podstawa prawna działań  

 

Artykuł 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) 
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II. Diagnoza sytuacji demograficznej i społecznej 
  

Diagnoza lokalna odnosi się do rodzin zamieszkujących w Gminie Gniew w zakresie 

pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Dokonano jej w oparciu o dane uzyskane z 

Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz dane, które posiada Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gniewie. Siłą sprawczą do określenia zadań Programu Wspierania Rodziny w 

Gminie Gniew jest analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.  

Dla potrzeb programu opracowano kartę diagnostyczną, w której zawarto informacje 

podane w tabeli nr 1.  

 

Tabela nr 1. 

Wyszczególnienie Rok 2020 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 609 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 1022 

Liczba rodzin korzystających z Funduszu Alimentacyjnego 80 

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 323 

Liczba rodzin korzystających z dodatku energetycznego 62 

Liczba dzieci zamieszkujących w Gminie Gniew 0 - 17 lat 2979 

Liczba osób bezrobotnych – zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w tym z 

prawem do zasiłku 68 

 

Z danych posiadanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gniewie wynika, iż na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina Gniew liczyła 15052 mieszkańców. Z 

pomocy społecznej skorzystało 609 rodzin. 

 

Przyczyny i nasilenie trudnych sytuacji życiowych rodzin, przedstawia tabela nr 2.  

Tabela nr 2.  

Występujący problem 

Liczba 

środowisk 

Ubóstwo 327 

Bezrobocie 162 

Długotrwała lub ciężka choroba 215 

Niepełnosprawność 306 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – rodzina niepełna 64 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – rodzina wielodzietna 21 

Alkoholizm/ problem alkoholowy 15 

Narkomania 4 
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Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 14 

Zdarzenia losowe 6 

 

Reasumując można stwierdzić, iż głównymi przyczynami ubiegania się o wsparcie w 

ramach pomocy społecznej w 2020 roku były: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała 

choroba, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. Wzrosła liczba dzieci 

niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. W roku 2020 z tej formy wsparcia skorzystało 15-ro dzieci a w okresie od 

stycznia do września 2021r. było ich już 17- ro. 

Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie wynika, że w 

roku 2020 opłacono koszt pobytu 16-ro dzieci w rodzinach zastępczych i 6- ro dzieci w 

placówce opiekuńczo- wychowawczej. W okresie od stycznia do września br. w rodzinach 

zastępczych przebywało 23- je dzieci a w placówce opiekuńczo wychowawczej 10- ro dzieci. 

  

W tabeli nr 3 przedstawiono liczbę rodzin objętych wsparciem asystentów rodzin w latach 

2019-2020.  

 

Tabela nr 3. 

Rok Liczba rodzin 

objętych 

pomocą 

asystenta 

rodziny 

Liczba dzieci 

w rodzinach 

Liczba rodzin 

objętych pomocą 

asystenta rodziny 

z polecenia sądu 

Liczba 

asystentów 

rodziny 

2019 19 51 9 2 

2020 20 57 9 2 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

liczba rodzin, z którymi asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę wynosi 

15. Liczba rodzin, z którymi pracuje jeden asystent rodziny zależna jest od złożoności 

problemów w rodzinie oraz zadań do wykonania w celu przezwyciężenia ich trudnej sytuacji.  

Główne problemy pojawiające się w rodzinach objętych pomocą asystentów rodziny 

to: 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

- ubóstwo 

- bezrobocie 

- alkoholizm 

- niepełnosprawność 

- przemoc w rodzinie  

 W latach 2019- 2020 praca asystentów rodziny skupiała się na poprawie sytuacji 

rodzin objętych wsparciem i pomocą w ich funkcjonowaniu w środowisku, podnoszeniu 

kompetencji rodzicielskich oraz samorozwoju. 

 W monitoringu wymienione zostały działania wykonywane przez asystentów rodziny 

i są to: 

- opracowanie i realizacja planów pracy z rodzinami objętymi pomocą; 
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- aktywizowanie i motywowanie rodzin do działania w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji  

  życiowej; 

- edukacja i trening w zdobywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego; 

- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,  

  opiekuńczych i wychowawczych z dziećmi; 

- wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

- motywowanie osób dorosłych do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców i terapiach; 

- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy zarobkowej; 

- udzielanie dzieciom wsparcia poprzez udział w zajęciach pedagogiczno-psychologicznych; 

- prowadzenie rozmów wychowawczych z rodzicami i dziećmi; 

- wspieranie i edukacja rodzin w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego; 

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

  dzieci i rodzin; 

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną i dokonywanie okresowej oceny 

  sytuacji rodziny; 

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z nią; 

- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach; 

- współpraca z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej tj. M-GOPS, UMiG 

  Gniew, PUP, służba zdrowia, placówki szkolne, sąd, policja, placówki opiekuńczo- 

  wychowawcze; 

- uczestniczenie w posiedzeniach grup organizowanych przez PCPR w Tczewie odnośnie 

  tworzenia planów współpracy z rodzinami dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo- 

  wychowawczej oraz zasadności dalszego pobytu dziecka; 

- dostosowanie metod pracy do wytycznych obowiązujących w czasie pandemii Covid- 19; 

- samokształcenie; 

 

W trakcie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w latach 2019-2020 na 

podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” cztery rodziny skorzystały 

z formy pieniężnej. Pomimo możliwości skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny, żadna z 

rodzin nie wyraziła takiej potrzeby. Nadal istnieje możliwość skorzystania z takiej formy 

wparcia. 

 

Analiza SWOT Lokalnego Systemu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem. 

 

Mocne strony 

- Wykwalifikowana, znająca problemy społeczne kadra zatrudniona w obszarze wspierania  

  rodziny, pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinach, 

- Dostępność instytucji działających na rzecz rodziny, 

- Możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych przez rodziny, 

- Możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny, 

- Możliwość korzystania z Karty Dużej Rodziny, 

- Możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, które realizowane jest  

  przez jednostki publiczne i organizacje samorządowe, 

- Działania profilaktyczne dotyczące profilaktyki uzależnień prowadzone w szkołach, 

- Działania profilaktyczno- edukacyjne dotyczące uzależnień i konsekwencji nadużywania  

  substancji psychoaktywnych wśród dorosłych mieszkańców gminy, 



 6 

- Skuteczny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- Rozwinięta infrastruktura sportowo- rekreacyjna, aktywizacja społeczna mieszkańców, 

- Rozwinięta infrastruktura oświatowa Gminy, w tym szkoły, przedszkola i żłobek, 

- Działalność ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, 

- Zaangażowanie kościoła w działania na rzecz rodzin, 

- Działalność świetlic wiejskich, 

- Zabezpieczenie środków na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny w budżecie 

  Miasta, 

 

Słabe strony 

- Niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych i komunalnych w gminie, 

- Niewystarczająca dostępność do placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 

- Słaby dostęp do poradnictwa specjalistycznego, w tym terapii psychologicznej, socjoterapii  

  i psychiatry dziecięcego, 

- Brak grup i ośrodków wsparcia dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci, 

- Brak mieszkań wspieranych, 

- Roszczeniowa postawa rodziców wobec instytucji pomocowych, 

- Niska świadomość społeczna w zakresie wspierania rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej, 

- Obawy oraz brak nawyków korzystania z pomocy grup wsparcia przez rodziny, 

 

Szanse 

- Utrzymanie stałego zatrudnienia asystentów rodziny, 

- Realizowanie projektów na rzecz rodzin, 

- Polepszenie funkcjonowania systemu informacji i komunikacji pomiędzy instytucjami  

   działającymi na rzecz rodziny i dziecka,  

- Rozwój kształcenia zgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy, 

- Zwiększanie świadomości oraz wyuczenie reakcji społeczności na przypadki krzywdzenia i 

  zaniedbań dzieci,  

- Dostępność zróżnicowanych form profilaktyki i edukacji w zakresie przeciwdziałania    

   przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom,  

 

Zagrożenia 

- Zauważalny problem samoizolacji młodzieży oraz duże zaangażowanie w media 

  społecznościowe,  

- Niewydolność wychowawcza rodziców i niechęć do podejmowania działań podnoszących 

  kompetencje wychowawcze,  

- Ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, 

- Dostęp do używek, 

- Rozluźnienie więzi rodzinnych, 

- Zwiększenie skali problemu agresji wśród młodzieży i przemocy w rodzinie,  

- Rosnąca liczba rodzin wymagająca interwencji oraz objęcia działaniami 

  interdyscyplinarnymi i korekcyjno- edukacyjnymi z powodu przemocy w rodzinie,  

- Brak możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin, 
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- Nieświadomość problemu i brak umiejętności szukania pomocy przez rodziny znajdujące 

  się w kryzysie,   

 

III. Czas realizacji programu  

 

Program Wspierania Rodziny został opracowany na lata 2022-2024. 

 

IV. Odbiorcy programu 

 

Odbiorcami Programu będą rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Gniew borykające się z 
problemami opiekuńczo-wychowawczymi, bądź zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy 
zastępczej lub takie, którym ograniczono lub odebrano władzę rodzicielską poprzez 
umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.  
 

V. Cele główne i szczegółowe 

 

* Cel główny programu:  
Celem głównym Programu jest udzielanie pomocy rodzinom w celu stwarzania 

optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz 

wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – 

wychowawczych. 

 

* Cele szczegółowe to: 
- podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny; 

- wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w celu przywrócenia prawidłowego 

  funkcjonowania w społeczeństwie; 
- podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami 

  dysfunkcyjnymi; 

- pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania, 
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz 

  dziecka i rodziny, 

- wzmacnianie roli i funkcji rodziny, 

- wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 

- podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

 

VI. Przewidywane efekty realizacji Programu 

  
Przewidywanym efektem realizacji Programu jest stworzenie efektywnego systemu 

pomocy skoncentrowanego na poprawie sytuacji rodziny przeżywającej trudności w 

realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Współpraca instytucji oraz organizacji 

działających na rzecz rodzin pozytywnie wpłyną na wzmocnienie lub przywrócenie poczucia 

bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, minimalizację negatywnych 

zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. 
 
 

 

 

 

 

 



 8 

VII. Realizator programu: 

  
Koordynatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gniewie w partnerstwie z: 

- Placówkami oświatowymi z terenu Gminy Gniew 

- Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie 

- Starostwem Powiatowym w Tczewie 

- Policją, 

- Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie 

- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tczewie 

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Tczewie 

- Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MEDICAL w Gniewie 

- Parafią św. Mikołaja w Gniewie 

- Kuratorami Sądowymi. 

 

VIII.  Podstawowe zadania w zakresie wspierania rodziny realizuje M-GOPS w 

Gniewie i sprowadzają się one do: 

 

- Zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej wsparcia i pomocy asystenta rodziny; 

- Umożliwienia rodzinom dostępu do poradnictwa specjalistycznego; 

-Finansowania kosztów pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

- Współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 

- Współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej; 

- Współfinansowania pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka; 

- Współfinansowania pobytu dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej; 

- Współfinansowania pobytu dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

- Sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przedstawiania potrzeb związanych z realizacją zadań dla Rady Miejskiej w Gniewie; 

- Prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.   

 

Do realizacji zadań zakłada się następujące działania: 

 

1. Pomoc i wsparcie Asystenta Rodziny. Wsparcie Interdyscyplinarne.  

 

W związku z tym, iż w pracy z rodziną istotne znaczenie ma profilaktyka zakłada się 

kluczową rolę asystenta rodziny, a jego zadania będą polegały na: 

 

1) opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 
rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;  
2) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego; 
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3) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;  
4) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;  
5) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z 

dziećmi;  
6) wspieraniu aktywności społecznej rodzin; 
7) motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  
8) udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej;  
9) motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na 

celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych; 

10) udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 
psychoedukacyjnych;  

11) podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;  

12) prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i 

dzieci;  
13) prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;  
14) dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i 

przekazywaniu tej oceny koordynatorowi,  
15) sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;  
16) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami 
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;  

17) współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których 

mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań 

uzna za niezbędną;  
18) wykonywanie innych czynności i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 

      czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

Praca asystenta rodziny będzie również polegała na inicjowaniu i rekomendowaniu 

zadań zespołowych, w skład których wchodzić będą m.in. asystent rodziny, pedagog, 

pracownik socjalny, przedstawiciel policji, kurator sądowy. Praca asystenta rodziny lub 

zespołu powinna skutkować trafniejszą diagnozą problemów środowiska rodzinnego, 

ustaleniem spójnego planu pomocy oraz uruchamianiu mechanizmu współpracy z 

właściwymi instytucjami i służbami. 

 

2. Poradnictwo specjalistyczne 

  
Istnieje wiele możliwości pracy z rodziną. Może być ona prowadzona w formie 

konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, treningu umiejętności wychowawczych dla 
rodziców, psychoedukacji czy mediacji. Narzędziem wzmocnienia rodziny może być 
również doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, dbałości o higienę 
osobistą i otoczenia.  

Tam, gdzie jest to możliwe, praca w ramach Programu powinna opierać się o pełną 
współpracę z rodziną.  

Niezwykle ważnym elementem jest również dostęp rodziny do pomocy prawnej, 
szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tabeli poniżej 
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przedstawione są instytucje oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia dla osób 
borykających się z problemami uzależnień i opiekuńczo – wychowawczymi. 

 
 

Tabela nr 4.  

Gminna – Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gniewie 

os. Witosa 9, 83- 140 Gniew 

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gniewie 

 

os. Witosa 9, 83-140 Gniew 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

społecznej w Gniewie 

 

os. Witosa 9, 83-140 Gniew 

Wydział Interwencji Kryzysowej przy 

powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tczewie (Grupa 

Edukacyjna dla Rodziców) 

 

ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

 

ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew 

 

Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna 

 

ul. Wojskiego Polskiego 6, 83-110 Tczew 

Przychodnia zdrowia Medical  

 

Os. Witosa 10, 83-140 Gniew 

 

Tabela nr 5 przedstawia punkty konsultacyjne i poradnicze.  
 
Tabela nr 5.  

Miejsce  termin  

M-GOPS w Gniewie 

os. Witosa 9 

Punkt Informacyjny 

ds. uzależnień 

pon. od godz. 15.30 -

17.00 

Członkowie 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Konsultacje 

indywidualne dla osób 

doznających 

przemocy w rodzinie 

Śr. od godz. 8.00 – 

11.00 

psychoterapeuta 

Konsultacje 

psychologiczne w 

przedmiocie 

uzależnienia i 

współuzależnienia 

Czw. od godz. 8.00- 

12.00 

psycholog 

Program korekcyjno – 

edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc 

Sob. od godz. 11.00 -

13.00 

pedagog 
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w rodzinie 

Grupa Edukacyjna dla 

osób uzależnionych 

od alkoholu 

Sob. od godz. 9.00-

11.00 

terapeuta 

Grupy AA Śr. od godz. 19.00 

Niedz. od godz. 11.00 

Pt. od godz. 18.00-

20.00 

 

 

 

 

Salka katechetyczna  

przy parafii św. 

Mikołaja w Gniewie 

Grupa AA pon., czw. od godz. 

18.00 

 

Grupa dla dzieci z 

rodzin z problemem 

alkoholowym 

czw. od godz. 15.30-

17.00 

Grupa Al.-Anon( dla 

osób 

współuzależnionych 

Pt. od godz. 16.00 

M-GOPS w 

Gniewie, os. Witosa 

9 

Szkoła dla rodziców  pedagog 

Gniew w budynku 

Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji 

ul. Kusocińskiego 10 

(pomieszczenie nr 

39na parterze 

budynku) 

Punkt nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego i 

nieodpłatnej mediacji 

W czasie pandemii w 

formie teleporady 

prawnik 

Wydział Interwencji 

Kryzysowej w 

Tczewie 

ul. Wojska 

Polskiego 6 

Grupa Edukacyjna dla 

Rodziców 

 psycholog, 

pedagog, 

terapeuta 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Tczewie, ul. Wojska 

Polskiego 6 

konsultacje  pedagog, 

psycholog 

PPP badania, opinie, 

orzeczenia  

pon. 8.00-16.00 

wt. 8.00-15.00 

śr. 8.00-16.00 

czw. 8.00-16.00 

Pt. 8.00.13.00 

pedagog, 

psycholog, 

logopeda 

Gniew,  

Pl. Grunwaldzki 16 

Projekt w ramach 

rewitalizacji 

społecznej „Gniew 

Miasto z charakterem”  

dla uczestników 

projektu 

pedagog, 

prawnik 

psycholog 

Szkoły w Gniewie i 

gminie Gniew 

konsultacje po wcześniejszym 

umówieniu 

Pedagog, 

psycholog 
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3. Pomoc w formie rodzin wspierających 

 

 Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w 

przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Zadanie to może zostać 

powierzone osobom zamieszkującym bezpośrednio w otoczeniu rodziny i dziecka. Pomoc ta 

może mieć różne formy tj. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowanie i 

wypełnianie podstawowych ról społecznych, aktywne i efektywne spędzanie czasu wolnego, 

pomoc przy opiece nad dziećmi i trening prawidłowego gospodarowania budżetem. Pomoc ta 

wynikać będzie z przyjętego i zaakceptowanego planu pomocy rodzinie, a realizowana 

będzie na podstawie zawartej umowy. Celem podniesienia skuteczności oddziaływania 

rodzin wspierających, powinno się zadbać o ich przygotowanie poprzez poradnictwo i 

szkolenie.  

 

4. Partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej 

 

 W sytuacji umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka 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; 
- 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 rodzinie zastępczej. 
 
W tabeli nr 6 zestawiono koszty poniesione za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w latach 
2019-2021 

 
Tabela nr 6. 

Rok Łączne koszty utrzymania 
dzieci w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej 

Łączne koszty utrzymania 
dzieci w rodzinach 
zastępczych 

2019 172 334,27 

2020 158 619,12 33 800,62 

2021 (do końca września) 152 950,24 33 774,23 

 

 

IX. Źródła finansowania programu 

 

1. Środki własne Gminy Gniew. 
2. Dotacje z budżetu państwa. 
3. Środki pozabudżetowe. 
 
X. Monitoring i ewaluacja 

 
 Monitoring realizacji Programu wymaga analizy oraz corocznego porównywania 
wartości określonych w Tabeli 1 i 2, danych dotyczących przemocy w rodzinie oraz 
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji 
odnośnie kontynuowania konkretnych działań, ich modyfikacji czy wzmożenia.  
 Rezultatem monitoringu będą sprawozdania roczne wynikające z art. 179 ust 1  
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 


