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Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, ale każda nieszczęśliwa rodzina 

jest nieszczęśliwa na swój sposób.  Nie wybieramy sobie rodziców, podobnie jak 

rodzice nie wybierają sobie dzieci. 

– Lew Tołstoj- 

 

 

 

 

WSTĘP 

 

        Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 

poz. 447 z późn. zm.) określa zasady i formy pomocy rodzinom mającym trudności w prawidłowym 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczym oraz sprawowania pieczy zastępczej. Zgodnie z 

ustawą zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej podzielone zostały na gminę, powiat i samorząd 

województwa. Pierwszym i najważniejszym ogniwem systemu wspierania rodziny jest gmina. Jej 

działania powinny być skierowane na profilaktykę oraz wszechstronną pomoc rodzinie w kryzysie tak, 

aby mogła sobie poradzić z trudnościami. Prawidłowa diagnoza problemów rodziny oraz działania  

profilaktyczne wspierające dziecko w rodzinie są formą najbardziej skuteczną. Praca z rodziną 

biologiczną, w sytuacji wymagającej umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej musi mieć na celu 

zwiększenie oddziaływań umożliwiających powrót dziecka do rodziny. Działania wspierające 

utrzymanie pełnej rodziny są wskazane zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych, 

gdyż służą obniżeniu kosztów gminy związanych z finansowaniem pobytu dziecka w rodzinnej lub 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Bardzo ważnym elementem programu niezbędnym do realizacji 

zadań z zakresu wsparcia rodziny jest stworzenie warunków do rozwoju kadr pracujących na rzecz 

rodzin wieloproblemowych oraz umożliwienie im wprowadzania nowych form pracy z tymi rodzinami. 
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PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. nr 78 poz.483 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2022 poz. 559  z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 

poz. 447 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2020 poz. 

1329 z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021r. poz.1249 z 

późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. 2021 poz. 1119 z późn. zm.); 

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2022 poz. 763  z późn.zm.); 

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 

poz. 1057 z późn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2021 

poz. 690 z późn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327 z późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2022 poz. 615 z późn. zm.) 

13. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2022 poz. 

1205 z późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2021 poz. 

1981  z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2022 poz. 218 z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. 2022 poz. 2123 z późn. 

zm.) 

17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2022 poz.526 z późn.zm.) 



 

5 

18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz.573 z późn.zm.) 

19. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 przyjęta Uchwałą 

nr XX/114/2016 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 24.02.2016 . 

 

CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO – DEMOGRAFICZNA  

GMINY SIANÓW 

     Gmina Sianów jest  gminą administracyjnie wpisaną w obszar terytorialny powiatu koszalińskiego, 

województwa zachodniopomorskiego. Pozbawiona przemysłu, borykająca się z problemami 

podobnymi dla wielu innych małych gmin (starzejące się społeczeństwo, wzrost liczby osób 

niepełnosprawnych, bezrobocie, niski poziom wykształcenia). Niskie dochody i związane z tym 

ubóstwo to problem, z którym żyje wiele rodzin w naszej gminie, jeśli dodamy do tego niewydolność 

opiekuńczo – wychowawczą to droga do wykluczenia i marginalizacji staje się oczywista. 

Do łagodzenia skutków ubóstwa i dysfunkcyjności rodzin uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr 

XII/49/91 z dnia 27.02.1991r. został powołany do życia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  Działa na obszarze miasta i gminy Sianów, gdzie wg stanu na dzień 30.09.2022 

zamieszkiwało 13068 (osoby zameldowane na pobyt stały). Według Powiatowego Urzędu Pracy w 

Koszalinie  na dzień 31.12.2021r. zarejestrowano 605 bezrobotnych mieszkańców naszej gminy. 104 

osoby posiadały prawo do zasiłku, co oznacza, że pozostali utrzymują się głównie z prac dorywczych 

lub korzystają z pomocy finansowej swoich rodzin. Stopa bezrobocia w powiecie koszalińskim  na 

dzień 31.08.2022r. wynosiła 12,00% (dane WUP w Szczecinie). Wskaźnik bezroboci8a 

rejestrowanego w gminie Sianów na dzień 31.08.2022r. wynosił 5,8% (dane WUP w Szczecinie).  

Do największych zakładów pracy na terenie miasta i gminy należą: Nadleśnictwo Karnieszewice, SA 

„Dega” w Karnieszewicach, Sp.zo.o „ARKA” w Sianowie, Gospodarstwo Rybackie „DADOŃ”SC w 

Sianowie, GS SCh w Sianowie, Matysz-Drew w Skibnie, Z.P.M „Grzywacz”, sieć szkół, Gminny 

Zakład Komunalny w Sianowie oraz administracja samorządowa. Dodatkowo na terenie gminy usługi 

świadczą gospodarstwa agroturystyczne i małe rzemieślnicze firmy rodzinne. Większość 

mieszkańców miasta skupiona jest w zabudowie wielorodzinnej (dwa osiedla mieszkaniowe tworzące 

wspólnoty  spółdzielcze oraz powstające trzecie pn. „Bajkowe”). Na terenie miasta powstaje także 

nowe osiedle tzw. „mieszkanie plus”. Zakłada się, że pierwsi lokatorzy zamieszkają tam już 2023 roku. 

Mieszkańcy gminy zamieszkują w 24 sołectwach (38 wsi i przysiółków).   Zarówno przez miasto jak 

i gminę prowadzi droga krajowa S-6 relacji Szczecin – Gdańsk, co w dużej mierze utrudnia codzienną  

komunikację szczególnie w okresie weekendów, wakacji i świąt. Rozwiązanie problemu nastąpi 
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zapewne po uruchomieniu obwodnicy, które zaplanowane było pierwotnie na przełom 2018/2019r. 

Niestety inwestycja wciąż znajduje się w fazie realizacji, a jej zakończenie przypadnie 

prawdopodobnie na rok 2023.  W pobliżu Sianowa znajduje się  trakcja kolejowa ze stacją w Skibnie. 

Komunikacja z pobliskim Koszalinem odbywa się przede wszystkim dzięki prywatnym samochodom 

osobowym oraz sieci BUS-ów dowożących mieszkańców do pracy i szkół. Na terenie miasta znajdują 

się 2 szkoły podstawowe, przedszkole i żłobek. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. 

Do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy  skierowana jest także oferta Centrum Kultury i 

Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów, które skupia wokół siebie zarówno świetlice wiejskie 

jak i wielofunkcyjne pracownie w swojej głównej siedzibie. Dodatkowo w 7 wsiach działają filie 

biblioteczne jako integralne oddziały głównego Centrum. 

  Diagnozując potrzeby w zakresie wsparcia dziecka i rodziny w ramach gminnego programu na 

kolejne lata najważniejszą zmienną jest struktura rodzin i wskaźniki demograficzne. 

 

Tabela nr 1: Liczba ludności według płci. 

 

Rok Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety na 100 mężczyzn 

2000 6658 6557 13215 101,5 

2010 6874 6906 13780   99,5 

2016 6847 6573 13424 104,2 

2018 7030 6818 13848 103,1 

2019 6862 6551 13413 105,8 

2020 6876 6586 13462 104,4 

2021 6729 6478 13207 103,9 

Dane UGiM w Sianowie na dzień 31.12.2021 (Opracowanie własne) 

 

Tabela nr 2: Ludność według wieku. 

 

  Rok przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny 

kobiety mężczyźni Kobiety mężczyźni kobiety Mężczyźni 

2000 1857 1909 3792 4227 1009 421 

2010 1425 1446 4339 4798 1110 452 

2016 1256 1263 4206 4722 1385 588 

2018 1255 1251 4128 4814 1647 753 
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2019 1132 1146 4145 4716 1585 689 

2020 1042 1079 4089 4665 1745 842 

2021 706 710 3834 4414 1648 787 

Dane UGiM w Sianowie na dzień 31.12.2021 (Opracowanie własne) 

 

 

Tabela nr 3: Stosunek urodzeń do zgonów. 

 

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów 

2000 201 100 

2010 212 136 

2016 142 138 

2018 143 128 

2019 157 135 

2020 113 150 

2021 116 168 

Dane UGiM w Sianowie na dzień 31.12.2021 (Opracowanie własne) 

 

Dane demograficzne dla gminy Sianów od wielu lat utrzymują się na podobnym poziomie zarówno w 

wartościach ilościowych jak i jakościowych. Współczynnik kobiet przypadających na 100 mężczyzn 

pozostaje także na poziomie równowagi z niewielkimi wahnięciami, które nie zaburzają proporcji w 

strukturze społecznej. 

Znaczne różnice w kolumnie dotyczącej wieku poprodukcyjnego wynikają przede wszystkim z dwóch 

progów emerytalnych (dla potrzeb programu przyjęto ponownie wiek kobiet -  60 lat, wiek mężczyzn 

65 lat). W ocenie autorów programu niepokojącym wskaźnikiem demograficznym jest  liczba urodzeń 

w stosunku do zgonów utrzymująca się wciąż od 2016r. Oznacza to, że poziom odtwarzania ludności 

naszej gminy znalazł się poniżej  wartości zerowej i jest najniższy w skali prowadzonych badań.  

 

CHARAKTERYSTYKA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

Mówiąc o przyczynach trudnej sytuacji życiowej osób zgłaszających się o pomoc do MGOPS w 

Sianowie konieczne jest przeanalizowanie danych ilościowych dotyczących udzielonej pomocy 
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mieszkańcom gminy. 

Wprawdzie obserwujemy spadek w liczbie rodzin objętych wsparciem finansowym i rzeczowym 

pomocy społecznej, to jednak niepokoi nas rozwarstwienie w strukturze klientów Ośrodka. 

Zdecydowanie miejsce rodzin wzmocnionych systemem wsparcia świadczeń rodzinnych zajęły 

środowiska osób samotnych, seniorów i osób z niepełnosprawnością. Drugą ważną zmienną w 

charakterystyce wsparcia są oczekiwania klientów. Zauważalną zmianą jest przesunięcie ciężaru 

pomocy społecznej z form finansowych do szeroko rozumianych usług (doradztwo, poradnictwo, 

asystentura, usługi opiekuńcze, placówki wsparcia dziennego i placówki zapewniające całodobowy 

pobyt). Statystyka przyczyn przyznania pomocy społecznej wynika wprost z ustawy z 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej (art.3). 

 

Tabela nr 4: Przyczyny przyznania pomocy społecznej. 

 

Główne przyczyny 

przyznania pomocy 

(liczba rodzin) 

2008 2012 2016 2018 2020 2021 

Ubóstwo 385 469 409 287 253 232 

Bezrobocie 323 298 229 145 155 148 

Długotrwała choroba 144 216 155 153 146 131 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

89 25 22 9 8 23 

Niepełnosprawność 52 111 100 93 77 77 

Alkoholizm 13 4 5 8 9 6 

Bezdomność 4 10 8 13 21 23 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

19 6 10 3 5 13 

Wsparcie po puszczeniu 

Zakładu Karnego 

0 6 2 0 3 1 

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.12.2021 (Opracowanie własne) 

 

Tabela nr 5: Klienci pomocy społecznej. 
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Klienci pomocy społecznej 2008 2012 2016 2018 2020 2021 

Liczba rodzin 416 497 501 319 281 272 

Liczba osób w rodzinach 1507 1649 1600 834 709 684 

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.12.2021  (Opracowanie własne) 

 

Biorąc pod uwagę zbiór danych dotyczących liczby osób objętych wsparciem i głównych przyczyn 

przyznania świadczeń z pomocy społecznej na uwagę zasługuje fakt utrzymywania się stanu 

środowisk wymagających interwencji pomocowej na dotychczasowym poziomie. Z danych MGOPS  

wynika, że wprowadzenie w kwietniu 2016r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

miało większy wpływ na zmniejszenie liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej. 

Ostateczna ocena wpływu Programu „500+” na liczbę klientów pomocy społecznej potwierdza tezę 

zminimalizowania sfery ubóstwa na terenie Gminy Sianów (pełne sześć lat wsparcia rodzin 

programem). Niezależnie od tych optymistycznych danych, niepokojące pozostają przyczyny 

korzystania ze wsparcia, środowisk pozostających nadal w kręgu zainteresowania pomocy społecznej  

np. wysoki poziom ubóstwa (kryterium w pomocy społecznej na poziomie 600,00 zł na osobę w 

rodzinie i 776,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego; wg GUS poziom ubóstwa relatywnego w 2020 

roku, to kwota 799zł na osobę). Tak zdefiniowana rozbieżność w szacowaniu wartości decydujących 

o ubóstwie w rodzinie prowadzi do niezrozumienia szczególnie wśród potencjalnych klientów pomocy 

społecznej. Wciąż wysoki poziom wsparcia skierowany jest do osób z niepełnosprawnością lub 

długotrwałą i ciężką chorobą w ocenie samych zainteresowanych jest niewystarczający. Zasadność 

świadczeń (często o charakterze specjalnym) wynika przede wszystkim z wysokich kosztów leczenia 

i pielęgnacji chorych. Niestety koszty związane z leczeniem, rehabilitacją i codzienną pielęgnacją 

wciąż są nie do udźwignięcia przez naszych klientów. Wprawdzie marginalnie zdefiniowane w 

kategorii przyczyn korzystania z pomocy są zjawiska alkoholizmu, to jednak w wielu przypadkach 

jest to składowa w diagnozie środowisk objętych wsparciem pomocy społecznej. Na uwagę zasługuje 

tendencja spadkowa w kategorii – bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, co 

świadczy o dobrym kierunku proponowanych form wsparcia (stała współpraca z placówkami 

oświatowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym). Zaangażowanie specjalistów, w tym terapeuty ds. uzależnień, pedagoga, 

mediatora, psychologa oraz stała obecność asystentów w rodzinach wieloproblemowych w znacznym 

stopniu ograniczyła interwencyjność w sprawowanie władzy rodzicielskiej. 
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Tabela nr 6: Procedura Niebieskiej Karty 

 

Rok Na wniosek 

policji 

Na wniosek 

MGOPS 

Na wniosek innych 

podmiotów 

Razem 

2011 0 6 0 6 

2016 11 3 2 16 

2018 18 7 2 26 

2019 23 4 3 30 

2020 17 1 0 18 

2021 11 10 3 24 

2022 14 6 2 22 

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.12.2021 (Opracowanie własne). Dane za rok 2022 obejmują 

okres I-X.2022r. 

 

W ocenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wzrost liczby założonych Niebieskich Kart nie 

świadczy o zwiększeniu skali zjawiska przemocy w rodzinie. Jest to raczej efekt prowadzonych od 

kliku lat kampanii informacyjnych dotyczących zjawiska przemocy domowej i zwiększonej 

świadomości społeczeństwa oraz skuteczniejszych działań służb i  instytucji pomocowych (mediacja, 

poradnictwo, terapia, asystentura). Niepokojącym zjawiskiem związanym z okresowym wzrostem 

liczby NK jest nadużywanie procedury do spraw rozwodowych, majątkowych i sporów wokół 

wykonywania władzy rodzicielskiej. 

 

WSPIERANIE RODZINY JAKO GŁÓWNE ZADANIE GMINY 

1.1 Zadania gminy w zakresie wpierania rodziny. 

Zgodnie z art.176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy 

należy: 

a) Opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania rodziny; 

b) Angażowanie asystentów rodzin; 

c) Tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci; 

d) Praca z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych; 

e) Tworzenie warunków do działania dla rodzin wspierających; 

f) Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
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g) Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny w kryzysie; 

1.2 Asystent rodziny. 

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, 

która posiada wykształcenie określone w ustawie, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, 

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe, wypełnia obowiązek 

alimentacyjny (jeśli wynika to z tytułu egzekucyjnego). 

Do zadań asystenta rodziny należy przede wszystkim  wspieranie rodziny biologicznej mającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz mające trudną sytuację życiową. 

Zadania te realizowane są poprzez: opracowanie i realizację planu pracy z rodziną, współtworzenie 

planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinie 

w rozwiązywaniu najważniejszych problemów, motywowanie i wspieranie aktywności rodziny, 

dokonywanie okresowych ocen sytuacji rodzinnej, współpracę z organizacjami, jednostkami 

administracji rządowej i samorządowej działającymi na rzecz rodziny. 

 

Tabela nr 7: Asystentura w rodzinie . 

 

Rok Liczba asystentów Liczba rodzin objętych wsparciem 

asystentów 

2012 4 36 

2016 3 21 

2018 4 (2) 17 

2019 2 14 

2020 4 15 

2021 4 19 

2022 5 27 

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.12.2021 (Opracowanie własne). Dane za rok 2022 obejmują 

okres I-X.2022r. 

 

Zakres zadań asystentów rodziny zatrudnionych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Sianowie obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodziną, bezpośrednią pracę z dzieckiem, 

działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny oraz organizację własnej pracy. Wprowadzenie 

asystenta i jego praca z rodziną ma na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych 

rodziców, podniesienie poziomu ich odpowiedzialności za losy swojej rodziny, podniesienie 
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umiejętności komunikacyjnych w rodzinie. 

W efekcie wspólne działanie rodziny, asystenta i pracownika socjalnego, przy wsparciu wielu 

instytucji i organizacji, mają zapobiec rozpadowi rodziny i umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. 

1.3 Rodzina wspierająca. 

Inną formą pomocy rodzinie wprowadzoną ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

są rodziny wspierające, których głównym zadaniem jest pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, 

prowadzeniu gospodarstwa domowego czy też kształtowaniu ról społecznych przy współpracy z 

asystentem rodziny. Rodzina wspierająca ma aktywnie uczestniczyć w przezwyciężaniu kryzysu w 

rodzinie wspieranej, a nią wyręczać. Funkcja rodziny wspierającej może być powierzona rodzinom z 

bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Gminy i Miasta Sianów 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika MGOPS w Sianowie wydanej w oparciu o 

przeprowadzony wywiad środowiskowy. Z rodziną wpierającą Burmistrz GiM Sianów zawiera umowę, 

która określa zadania oraz zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Powołanie 

rodziny wspierającej odbywa się każdorazowo na wniosek rodziny, która z różnych powodów nie jest 

w stanie przezwyciężyć swojej trudnej sytuacji. Do 2018r. na terenie Gminy Sianów nie 

zarejestrowano żadnej formalnej rodziny wspierającej, mimo trwającej kampanii informacyjnej 

promującej zasadność tego wsparcia.  

1.4 Grupy wsparcia i grupy samopomocowe. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wymienia kolejne formy wspierania rodziny. 

Są to grupy wsparcia i grupy samopomocowe. Obie formy polegają na wzajemnym wspomaganiu się 

w sytuacji trudnej, dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. Dostarczają wsparcia emocjonalnego, 

praktycznej pomocy oraz wymiany informacji. W MGOPS w Sianowie od kilku lat pomocą 

specjalistyczną w tym zakresie służą: pracownicy socjalni, asystenci, prawnik, pedagog, mediator, 

psycholog oraz terapeuta ds. uzależnień. Zaangażowani przede wszystkim w pracę z rodziną (za zgodą 

jej członków), co ma szczególne znaczenie w środowiskach zagrożonych przemocą lub nadużywaniem 

alkoholu. Pomoc psychologa świadczona jest zarówno w warunkach zapewniających bezpieczeństwo 

w siedzibie MGOPS jak i w miejscu zamieszkania rodziny. Cennym wsparciem dla grup rodzinnych 

jest praca psychologa w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla ofiar Przemocy, który działa przy 

MGOPS, gdzie z pomocy specjalisty korzystają przede wszystkim ofiary przemocy domowej. 

Nieformalne grupy samopomocowe i grupy wsparcia spontanicznie powstają w ramach realizowanych 

projektów i programów dedykowanych do rodzin objętych wsparciem ośrodka pomocy.  Bogata oferta 

działań projektowych sprzyja aktywnej integracji i naturalnym procesom tworzenia się tych grup 
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(wyjazdy edukacyjne, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania rodzinne itp.). 

 

Tabela nr 8: Rodziny uczestniczące w projektach. 

 

Tytuł projektu 2019-2020 Liczba grup rodzinnych objętych wsparciem 

projektu 

Dzieciak 133 

Równość szans w Gminie Sianów 100 

Pokonać bariery 43 

Sianowski Klub Integracji Społecznej 40 

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.08.2022 (Opracowanie własne). Dane za rok 2022 obejmują 

okres I-X.2022r. 

 

System wsparcia na poziomie Gminy Sianów zakłada ponadto następujące formy pracy w rodziną: 

bezpłatne konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, mediację, pomoc prawną, usługi dla rodzin z 

dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Działania te realizowane są dzięki udziałowi 

Gminy w programach i projektach zewnętrznych, a także dzięki zasobom kadrowym MGOPS. 

 

Tabela nr 9: Specjalistyczne wsparcie dla osób i  grup rodzinnych. 

 

Rok Liczba grup rodzinnych objętych 

wsparciem terapeuty ds. uzależnień i 

GKRPA 

Liczba grup rodzinnych objętych 

wsparciem psychologa 

2008 64 27 

2012 82 33 

2016 86 32 

2018 63 35 

2019 46 43 

2020 36 52 

2021 41 49 

2022 11 41 

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.12.2021 (Opracowanie własne). Dane za rok 2022 obejmują 

okres I-X.2022r. 
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System wsparcia na poziomie Gminy Sianów oferuje ponadto atrakcyjne formy pracy z  rodziną: 

bezpłatne konsultacje i pomoc prawną w ramach rządowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości 

w „Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej”, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”, usługi 

skierowane do seniorów (usługi 75+, Korpus Wsparcia Seniora, Senior Plus). Działania te realizowane 

są dzięki udziałowi Gminy w programach i projektach zewnętrznych, a także dzięki zasobom 

kadrowym MGOPS. 

1.5 Placówki wsparcia dziennego. 

Na terenie Gminy Sianów  funkcjonują placówki wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem w czasie 

wolnym realizowane są w ramach projektu socjalnego „Dzieciak”, którego pierwsza edycja trwała w 

okresie I-XII 2018, druga w okresie I-XII 2019 i trzecia w okresie I-XII 2020r. ( sieć świetlic, w tym 

5 na terenie gminy i 2 osiedlowe na terenie miasta). Praca zatrudnionych w tych świetlicach opiekunów 

podlegała merytorycznej ocenie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta  Sianów. 

Placówki te miały  przede wszystkim za zadanie wspierać dzieci z rodzin w których występują różnego 

rodzaju dysfunkcje. W związku koniecznością uruchomienia przez Gminę placówki wsparcia 

dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  (Dz.U. 2022 poz. 447 z późn.zm.) dotychczasowe formy wsparcia w świetlicach zostały w 

2020 roku wygaszone.  Utworzenie i prowadzenie  placówek wsparcia dziennego uchwałą Rady 

Miejskiej nr XXVIII/195/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.  zostało powierzone  MGOPS w Sianowie. W 

początkowej fazie wdrażania wszystkie placówki wsparcia dziennego funkcjonują w formie pracy 

podwórkowej (Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/231/2021 z dnia 31 marca 2021r.). Powodem tej 

decyzji jest konieczność wykonania prac remontowych w Sianowie i w Węgorzewie Koszalińskim. 

Gmina Sianów na realizację tego przedsięwzięcia pozyskała środki w ramach projektu „Dzieciak” 

(środki Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego). 

Środki pozostałe, w tym wkład własny do projektu Gmina Sianów zabezpieczyła w ramach projektu 

socjalnego „Dzieciak w rodzinie” – edycje 2021,2022 i docelowo 2023. Środki te pochodzą z tzw. 

„kapslowego” po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

1.6 Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Tabela nr 10: Piecza zastępcza. 
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Rok Liczba dzieci przebywających w 

pieczy zastępczej 

Wydatki poniesione przez Gminę Sianów na 

utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 

2008 15 X 

2012 26   2.058,44 

2016 21 53.204,13 

2018 29 108.442,27 

2019 20 167. 614,78 

2020 19 174.108,77 

2021 23 169.127,05 

2022 32 142.270,01 

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.12.2021 (Opracowanie własne). Dane za rok 2022 obejmują 

okres I-X.2022r. 

 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadaniem gminy jest szeroko 

rozumiana profilaktyka, praca z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Za dziecko 

umieszczone w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi 

część wydatków związanych z jego utrzymaniem. W pierwszym roku jest to 10%, w drugi – 30%, a 

w trzecim i następnych – 50%. W związku z koniecznością umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej 

po wykorzystaniu wszystkich możliwości wspierania rodziny biologicznej wciąż wzrastają koszty 

gminy związane z finansowaniem tego zadania. Oznacza to, że w kolejnych latach utrzyma się 

tendencja wzrostowa, gdyż pobyt większości dzieci współfinansowany będzie w wysokości 50%.   

1.7 Nowe zadania Gminy z zakresu wsparcia dziecka i rodziny. 

Wprowadzone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nowe rozwiązania i formy 

wsparcia rodziny, która ma problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo – wychowawczych, to 

poważne wyzwanie dla gminy. Chodzi przede wszystkim o stworzenie spójnego systemu wsparcia aby 

w konsekwencji wyeliminować zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewnić jego szybki 

powrót w sytuacji, w której umieszczenie w pieczy zastępczej było konieczne. Ważnym zadaniem, z 

którym od 1 stycznia 2017r. mierzą się samorządy gminne są zadania wynikające z ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”. Nowo wprowadzone przepisy dotyczą przede wszystkim 

wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki społecznej 

na rzecz rodziny, między innymi świadczeń gwarantowanych. Ustawa zakłada szereg nowych 

rozwiązań, w tym prawo do poradnictwa specjalistycznego, prawo do asystentury oraz prawo do 
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jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano nieuleczalną 

chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym lub okołoporodowym okresie rozwoju 

dziecka. Z uwagi na nowatorski kierunek wsparcia rodziny zawarty w ustawie „Za życiem”, trudno 

ocenić i oszacować realne zapotrzebowanie na zaproponowane formy pomocy na terenie Gminy 

Sianów. 

 

Tabela nr 11:  Pomoc „Za życiem”. 

 

Rok Liczba kobiet objętych pomocą Wartość  wypłaconych świadczeń 

2017 2 8.000,00 

2018 2 8.000,00 

2019 2 8.000,00 

2020 3 12.000,00 

2021 0 0 

2022 1 4.000,00 

Dane MGOPS w Sianowie na dzień 31.12.2021 (Opracowanie własne). Dane za rok 2022 obejmują 

okres I-X.2022r. 

ZASOBY INSTYTUCJONALNE 

Na terenie Gminy Sianów w budowę lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny zaangażowane są 

instytucje i organizacje o zasięgu gminnym i powiatowym: 

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie; 

2. Urząd Miasta i Gminy w Sianowie; 

3. Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkole i żłobki; 

4. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie; 

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

6. Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych; 

7. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy; 

8. Gminny Zespół Interdyscyplinarny; 

9. Sąd Rejonowy w Koszalinie; 

10. Komenda Powiatowa Policji w Koszalinie; 

11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; 

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie; 

13. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe; 
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CELE GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY  

NA LATA 2023 - 2025 

 

 Program Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 wyznacza zadania, które przyczynią się do 

zmniejszenia skali problemów społecznych w Gminie Sianów. 

Program jest kompatybilny z Gminną Strategią Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy 

Sianów na lata  2016 – 2022, która określa kierunki zmian i potrzeby z zakresu interwencji socjalnej. 

Utrzymanie tych kierunków interwencyjności w obszarze wspierania rodziny w jej podstawowych 

funkcjach zostało utrzymane na poziomie lat 2020-2022. Analiza wskaźników będących 

wyznacznikiem obszarów wsparcia potwierdza trafność tych założeń.  

 

Celem głównym programu jest budowanie zintegrowanego systemu pomocy w zakresie 

wspierania rodzin przezwyciężających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie miasta i gminy Sianów. 

 

Cele szczegółowe to przede wszystkim: 

1. Zabezpieczenie i utrzymanie na dostatecznym poziomie podstawowych potrzeb bytowych 

dziecka i rodziny; 

2. Poprawa sytuacji dzieci w rodzinach wieloproblemowych; 

3. Poszerzenie możliwości wsparcia rodzin w pełnieniu roli opiekuńczej; 

4. Tworzenie warunków do wykonywania zadań gminy w obszarze wspierania rodziny; 

 

 

 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY  

NA LATA 2020 – 2022 

OCENA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Cel szczegółowy 1: Zabezpieczenie i utrzymanie na dostatecznym poziomie podstawowych potrzeb 

bytowych dziecka i rodziny 2020-2022 
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Tabela nr 12. 

Zadanie Wskaźnik Termin realizacji i 

liczba wskaźnika 

Realizatorzy 

 

 

Wsparcie finansowe 

rodzin 

wymagających 

pomocy 

Liczba rodzin objętych 

pomocą; 

2020 -231 

2021- 246 

2022-284 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

Gminny 

-Program Działań 

na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

Dożywianie dzieci Liczba dzieci objętych 

dożywianiem; 

 

 

 

 

 

Liczba placówek 

świadczących 

dożywianie; 

2020- 128 

2021- 113 

2022- 147 

 

 

 

 

2020- 17 

2021- 14 

2022- 14 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

- placówki prowadzące 

stołówki 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie 

pomocy osobom 

doznającym 

przemocy w 

rodzinie 

Liczba prowadzonych 

Niebieskich Kart; 

 

 

 

 

Liczba osób, które 

skorzystają z porady 

specjalisty; 

 

 

Liczba rodzin objętych 

nadzorem kuratora; 

2020- 18 

2021- 24 

2022- 22 

 

 

 

2020- 37 

2021- 17 

2022- 36 

 

 

2020- 10 

2021- 14 

Gmina Sianów 

- Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

- MGOPS Sianów; 

- Punkt konsultacyjno-

Informacyjny dla Ofiar 

Przemocy;; 

-Sąd Rejonowy 

(wydział Rodzinny i 

Karny) 
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2022- 20  

 

 

Zabezpieczenie 

środków 

finansowych na  

pobyt dziecka w 

pieczy zastępczej 

Kwota w budżecie 

przeznaczona na 

współfinansowanie 

pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej; 

2020- 174.110,00 

2021- 169.127,05 

2022- 162.000,00 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

 

 

 

 

Cel szczegółowy 2: Poprawa sytuacji dzieci w rodzinach wieloproblemowych 2020-2022 

 

Tabela nr 13. 

Zadanie Wskaźnik Termin 

realizacji 

Realizatorzy 

 

  

Udostępnianie 

wsparcia 

specjalistycznego 

dzieciom z rodzin 

wieloproblemowych 

Liczba porad specjalistów 

udzielonych rodzinom 

wieloproblemowym; 

 

Liczba dzieci 

korzystających ze wsparcia 

GPDnRON 

 

 

Liczba dzieci, do których 

została skierowana opieka 

wytchnieniowa; 

 

2020-37 

2021- 68 

2022- 63 

 

2020-16 

2021-13 

2022-11 

 

2020- 13 

2021- 13 

2022- 10 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów 

- Powiatowa 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

-Gminny Program 

Działań na Rzecz 

Osób 

Niepełnosprawnych 

Rozwijanie 

działalności placówek 

zajmujących się opieką 

na dzieckiem z czasie 

wolnym 

Liczba dzieci 

korzystających z zajęć 

Centrum Kultury; 

 

Liczba dzieci objętych 

2020- 

2021- 

2022- 

 

2020 -0 

Gmina Sianów 

- Centrum Kultury i 

Biblioteka 

Publiczna Gminy i 

Miasta; 
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opieką w placówkach 

wsparcia dziennego; 

 

 

Liczba dzieci, które 

wyjechały na kolonię lub 

zimowisko (bezpłatne 

skierowanie kuratorium); 

2021- 79 

2022- 78 

 

 

2020- 29 

2021- 12 

2022- 7 

- MGOPS; 

- Kuratorium 

Zachodniopom. 

- Organizacje 

pozarządowe 

Praca środowiskowa 

promująca właściwe 

wzorce rodziny 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

rodziny; 

 

 

Liczba rodzin objętych 

pracą socjalną; 

 

2020- 15 

2021- 19 

2022- 26 

 

 

2020- 281 

2021- 321 

2022- 473 

 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

-Organizacje 

pozarządowe; 

Wzmocnienie systemu 

wsparcia 

specjalistycznego z 

uwzględnieniem 

problemów 

związanych z 

uzależnieniami 

Liczba przeprowadzonych 

kampanii informacyjnych; 

 

 

Liczba rodzin objętych 

poradnictwem specjalistów 

(terapeuta, psycholog, 

prawnik, pedagog) 

2020- 0 

2021- 2 

2022- 1 

 

2020-47 

2021-25 

2022-30 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

-Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych; 

 

 

 

Cel szczegółowy 3: Poszerzenie możliwości wsparcia rodzin w pełnieniu roli opiekuńczej 2020-2022 

 

Tabela nr 14. 

Zadanie Wskaźnik Termin 

realizacji 

Realizatorzy 

Pomoc specjalistyczna 

dla rodzin mających 

Liczba rodziców objętych 

wsparciem specjalistów; 

2020- 47 

2021- 25 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 
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trudności w pełnieniu ról 

opiekuńczych 

 

 

Liczba rodziców objętych 

pomocą asystentów 

rodziny; 

 

Liczba rodzin 

korzystających z pomocy z 

powodu bezradności w 

sprawach opiekuńczo-

wychowawczych; 

 

Liczba dzieci 

korzystających z pomocy 

specjalistów w ramach 

placówki wsparcia 

dziennego; 

2022- 30 

 

2020- 15 

2021- 19 

2022- 26 

 

2020- 14 

2021- 19 

2022- 26 

 

 

 

2020-0 

2021-3 

2022-3 

-GKRPA w 

Sianowie; 

-Punkt 

Konsultacyjno-

Informacyjny dla 

Ofiar Przemocy; 

-Organizacje 

pozarządowe; 

 

Monitorowanie 

środowisk zagrożonych 

kryzysem przez 

pracowników 

socjalnych, asystentów 

rodzin, pedagogów 

szkolnych, kuratorów 

sądowych, 

dzielnicowych 

Liczba rodzin objętych 

pracą socjalną; 

 

 

 

Liczba rodzin 

korzystających z 

asystentury; 

 

 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem pedagogów 

szkolnych; 

 

 

Liczba rodzin z nadzorem 

2020- 281 

2021- 272 

2022- 271 

 

 

2020- 15 

2021- 19 

2022- 26 

 

 

2020- 10 

2021- 23 

2022- 27 

 

 

2020- 24 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

-Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny; 

-Placówki szkolne; 

-Sąd Rejonowy; 

- Policja; 
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kuratorów; 

 

 

 

Liczba rodzin z 

monitoringiem 

dzielnicowych; 

2021- 14 

2022- 20 

 

 

2020- 30 

2021- 23 

2022- 22 

 

 

Prowadzenie kampanii 

informacyjnych na rzecz 

rodziny. 

Liczba kampanii 

profilaktycznych i 

informacyjnych; 

2020- 2 

2021- 2 

2022- 1 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

-Organizacje 

pozarządowe; 

- GKRPA; 

-GPDnRON; 

 

Cel szczegółowy 4: Tworzenie warunków do wykonywania zadań gminy w obszarze wspierania 

rodziny 2020-2022 

 

Tabela nr 15. 

Zadanie Wskaźnik Termin 

Realizacji 

Realizatorzy 

Zabezpieczanie środków 

finansowych na 

utrzymanie dzieci w 

pieczy zastępczej 

Liczba dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej; 

 

 

Liczba dzieci zagrożonych 

umieszczeniem w pieczy; 

 

 

Wysokość środków 

wydatkowanych przez 

2020- 19 

2021- 23 

2022- 32 

 

 

2020- 23 

2021- 39 

2022- 54 

 

2020- 

174.110,00 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 
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Gminę na utrzymanie 

dzieci w pieczy zastępczej; 

2021-

169.127,05 

2022-

162.000,00 

Zapewnienie środków na 

rozwój i podnoszenie 

kwalifikacji przez 

pracowników socjalnych 

i asystentów rodzin w 

związku z realizacją 

zadań na rzecz rodzin 

wieloproblemowych 

Liczba szkoleń 

pracowników socjalnych; 

 

 

Liczba szkoleń dla 

asystentów rodzin; 

 

2020 - 4 

2021-18 

2022 - 6 

 

2020 - 3 

2021-13 

2022- 2 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

Podejmowanie działań 

na rzecz rodzin w 

ramach projektów i 

programów 

realizowanych lokalnie 

lub w partnerstwie z 

innymi podmiotami; 

Liczba programów i 

projektów adresowanych 

do rodzin; 

 

 

Liczba osób objętych 

wsparciem tych inicjatyw; 

2020- 13 

2021- 15 

2022- 17 

 

 

2020- 153 

2021- 647 

2022- 712 

Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

-Organizacje 

pozarządowe; 

Opracowanie własne MGOPS w Sianowie (dane za rok 2022 obejmują okres I-X) 
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ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY  

NA LATA 2023 – 2025 

Cel szczegółowy 1: Zabezpieczenie i utrzymanie na dostatecznym poziomie podstawowych potrzeb 

bytowych dziecka i rodziny 2023-2025 

 

Tabela nr 16. 

Zadanie Wskaźnik Termin 

realizacji 

Realizatorzy 

 

 

Wsparcie finansowe 

rodzin wymagających 

pomocy 

Liczba rodzin objętych 

pomocą; 

2023-2025 Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

Gminny 

-Program Działań 

na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

Dożywianie dzieci Liczba dzieci objętych 

dożywianiem; 

Liczba placówek 

świadczących dożywianie; 

2023-2025 Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

- placówki prowadzące 

stołówki 

 

Zapewnienie pomocy 

osobom doznającym 

przemocy w rodzinie 

Liczba prowadzonych 

Niebieskich Kart; 

Liczba osób, które 

uzyskały schronienie w 

Ośrodku Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy; 

Liczba osób, które 

skorzystają z porady 

specjalisty; 

Liczba rodzin objętych 

nadzorem kuratora; 

2023-2025 Gmina Sianów 

- Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

- MGOPS Sianów; 

- Punkt Konsultacyjno-

Informacyjny dla Ofiar 

Przemocy; 

-Sąd Rejonowy 

(wydział Rodzinny i 

Karny) 

 

Zabezpieczenie środków 

finansowych na 

Kwota w budżecie 

przeznaczona na 

2023-2025 Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 
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wsółfinansowanie 

pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej 

współfinansowanie pobytu 

dziecka w pieczy 

zastępczej; 

 

 

 

 

Cel szczegółowy 2: Poprawa sytuacji dzieci w rodzinach wieloproblemowych 2023-2025 

 

Tabela nr 17. 

Zadanie Wskaźnik Termin 

realizacji 

Realizatorzy 

 

  

Udostępnianie wsparcia 

specjalistycznego 

dzieciom z rodzin 

wieloproblemowych 

Liczba porad specjalistów 

udzielonych rodzinom 

wieloproblemowym; 

Liczba dzieci objętych 

specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi; 

Liczba dzieci 

korzystających ze 

wsparcia GPDnRON 

Liczba dzieci, do których 

została skierowana opieka 

wytchnieniowa; 

 

2023-2025 Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów 

- Powiatowa 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

-Gminny Program 

Działań na Rzecz 

Osób 

Niepełnosprawnych 

Rozwijanie działalności 

placówek zajmujących 

się opieką na dzieckiem 

z czasie wolnym 

Liczba dzieci 

korzystających z zajęć 

Centrum Kultury; 

Liczba dzieci objętych 

opieką w placówkach 

wsparcia dziennego; 

Liczba dzieci 

skierowanych na  

wypoczynek letni/zimowy; 

2023-2025 Gmina Sianów 

- Centrum Kultury i 

Biblioteka 

Publiczna Gminy i 

Miasta; 

- Organizacje 

pozarządowe 

Praca środowiskowa Liczba rodzin objętych 2023-2025 Gmina Sianów 
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promująca właściwe 

wzorce rodziny 

wsparciem asystenta 

rodziny; 

Liczba rodzin objętych 

pracą socjalną; 

Liczba rodzin 

wspierających; 

-MGOPS Sianów; 

-Organizacje 

pozarządowe; 

Wzmocnienie systemu 

wsparcia 

specjalistycznego z 

uwzględnieniem 

problemów związanych 

z uzależnieniami 

Liczba przeprowadzonych 

kampanii informacyjnych; 

Liczba rodzin objętych 

poradnictwem 

specjalistów (terapeuta, 

psycholog) 

2023-2025 Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

-Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych; 

 

 

 

Cel szczegółowy 3: Poszerzenie możliwości wsparcia rodzin w pełnieniu roli opiekuńczej 2023-2025. 

 

Tabela nr 18. 

Zadanie Wskaźnik Termin 

realizacji 

Realizatorzy 

Pomoc specjalistyczna 

dla rodzin mających 

trudności w pełnieniu ról 

opiekuńczych 

Liczba rodziców objętych 

wsparciem specjalistów; 

Liczba rodziców objętych 

pomocą asystentów 

rodziny; 

Liczba rodzin 

korzystających z pomocy 

społecznej z powodu 

bezradności w sprawach 

opiekuńczych oraz  

wychowawczych 

Liczba dzieci 

korzystających z pomocy 

2023-2025 Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

-GKRPA w 

Sianowie; 

-Punkt 

Konsultacyjno-

Informacyjny dla 

Ofiar Przemocy; 

-Organizacje 

pozarządowe; 
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specjalistów w ramach 

placówki wsparcia 

dziennego; 

 

 

 

 

 

Monitorowanie 

środowisk zagrożonych 

kryzysem przez 

pracowników 

socjalnych, asystentów 

rodzin, pedagogów 

szkolnych, kuratorów 

sądowych, 

dzielnicowych 

Liczba rodzin objętych 

pracą socjalną; 

Liczba rodzin 

korzystających z 

asystentury; 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem pedagogów 

szkolnych; 

Liczba rodzin z nadzorem 

kuratorów; 

Liczba rodzin z 

monitoringiem 

dzielnicowych; 

2023-2025 Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

-Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny; 

-Placówki szkolne; 

-Sąd Rejonowy; 

- Policja; 

Prowadzenie kampanii 

informacyjnych na rzecz 

rodziny. 

Liczba kampanii 

profilaktycznych i 

informacyjnych; 

2023-2025 Gmina Sianów 

-Centrum Kultury; 

-MGOPS Sianów; 

-Organizacje 

pozarządowe; 

- GKRPA; 

-GPDnRON; 

 

Cel szczegółowy 4: Tworzenie warunków do wykonywania zadań gminy w obszarze wspierania 

rodziny 2023-2025; 

 

Tabela nr 19. 

Zadanie Wskaźnik Termin 

Realizacji 

Realizatorzy 

Zabezpieczanie środków Liczba dzieci 2023-2025 Gmina Sianów 
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finansowych na 

utrzymanie dzieci w 

pieczy zastępczej 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej; 

Liczba dzieci zagrożonych 

umieszczeniem w pieczy; 

Wysokość środków 

wydatkowanych przez 

Gminę na utrzymanie 

dzieci w pieczy zastępczej; 

-MGOPS Sianów; 

Zapewnienie środków na 

rozwój i podnoszenie 

kwalifikacji przez 

pracowników socjalnych 

i asystentów rodzin w 

związku z realizacją 

zadań na rzecz rodzin 

wieloproblemowych 

Liczba szkoleń 

pracowników socjalnych; 

Liczba szkoleń dla 

asystentów rodzin; 

 

2023-2022 Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

Podejmowanie działań 

na rzecz rodzin w 

ramach projektów i 

programów 

realizowanych lokalnie 

lub w partnerstwie z 

innymi podmiotami; 

Liczba programów i 

projektów; 

Liczba osób objętych 

wsparciem tych inicjatyw; 

2023-2025 Gmina Sianów 

-MGOPS Sianów; 

-Organizacje 

pozarządowe; 

 

Zaproponowane do realizacji działania będą prowadzone we współpracy ze wszystkimi podmiotami 

aktywnie wpierającymi rodziny z terenu miasta i gminy Sianów, zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

Źródłem finansowania Gminnego  Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 dla Gminy 

Sianów są: 

a) Środki własne gminy – zaplanowane na każdy rok budżetowy; 

b) Środki z budżetu państwa – zgodnie z planem finansowym na świadczenia przewidziane w 
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obszarze wsparcia (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, placówki wsparcia dziennego); 

c) Środki pochodzące z innych funduszy zewnętrznych (np. dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej na realizację projektów i środki krajowe na współfinansowanie programów o 

charakterze osłonowym); 

Trudno jest szczegółowo określić wysokość środków na realizację trzyletniego Programu, gdyż 

zawarte w nim zadania są bardzo zróżnicowane i dynamicznie zmieniające się w trakcie ewaluacji. 

Nie mniej środki te będą cyklicznie planowane na każdy rok budżetowy w sposób racjonalny, 

efektywny i zabezpieczający potrzeby realizatorów. 

 

ZAKŁADANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

 

  Zakładanym efektem programu jest zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy w zakresie 

wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

dzięki współpracy instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz tej rodziny. System 

będzie opierał się na szybkim i skutecznym przepływie informacji pomiędzy instytucjami i 

organizacjami (z zachowaniem przepisów dotyczących RODO). Zintegrowane działania mają 

przyczynić się do minimalizowania negatywnych skutków sytuacji kryzysowych w rodzinach oraz  do 

poprawy funkcjonowania rodzin, w tym do ograniczenia zjawiska umieszczania dzieci w pieczy 

zastępczej. 

 

MONITORING PROGRAMU 

 

  Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 będzie kierownik 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, który do dnia 31 marca każdego roku 

będzie przedkładał sprawozdanie Radzie Miejskiej w Sianowie z realizacji programu (łącznie ze 

sprawozdaniem z rocznej działalności Ośrodka). 

Monitoring programu będzie odbywał się na bieżąco, równolegle z realizacją poszczególnych działań, 

przy współpracy wszystkich realizatorów. Uzyskane dane umożliwią ocenę stopnia realizacji 

wskaźników. 

Program stanowi dokument otwarty i może podlegać modyfikacji w zależności od potrzeb w obszarze 

wsparcia dla dziecka i rodziny. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 dla Gminy Sianów wyznacza kierunki 
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działań na rzecz  realnego wspierania rodziny. Wdrażanie poszczególnych zadań uzależnione jest od 

możliwości organizacyjnych, finansowych i prawnych jego realizatorów. 
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