
UCHWAŁA NR 252/XXXVI/2022 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Radłów na lata 2022-2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 tj. ze zm) w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 tj. ze zm.) - Rada Gminy 
Radłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Radłów na lata 2022-2024 w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Radłów 
 
 

Wilhelm Wengel 
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I. WPROWADZENIE  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Radłów opracowano w 

oparciu o art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w myśl, którego 

gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i 

rodziną. Program służy wspieraniu rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.  

Dziecko i rodzina wymagają wsparcia oraz szczególnej troski i ochrony. Działalność na rzecz 

rodziny powinna koncentrować się na wyrównywaniu pomiędzy nimi różnic socjalnych, 

tworzeniu im równych szans. Działania podejmowane na rzecz dzieci powinny mieć na celu 

ochronę ich praw, wyrównywanie szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do oświaty, 

służby zdrowia i wypoczynku oraz zapewnienia ochrony w obliczu zagrożeń.  

Z punktu widzenia polityki społecznej, która odpowiada za tworzenie warunków 

samodzielnego funkcjonowania rodziny, rodzina i dziecko stanowią przedmiot niejako 

selektywnego zainteresowania. Jest tak, dlatego, że odnosi się ono zwłaszcza do tych rodzin i 

pochodzących z nich dzieci, które na pewnym etapie swojego życia stają się bezradne i 

marginalizowane. Czynników powodujących bezradność i marginalizację rodziny jest wiele. 

Co budzi niepokój, ich liczba w ostatnim okresie wzrasta. Jedną z głównych przyczyn 

zwiększania się zjawisk niepożądanych, godzących w dobro rodziny i dziecka, jest wyczerpanie 

się więzi społecznych spajających struktury rodziny, wprowadzające element rozchwiania 

równowagi i harmonii w ich życiu. Możliwość świadczenia komplementarnego wsparcia 

rodzinom, które stają się bezradne i marginalizowane, daje stworzenie lokalnego systemu 

wspierania rodziny. W systemie takim ważne jest, by prowadzone działania oprzeć na 

przekonaniu, że naturalnym i koniecznym środowiskiem wychowania dziecka jest rodzina. W 

pierwszej kolejności powinien on być nastawiony na pomoc w rozwiązywaniu życiowych 

problemów rodziny, zanim nastąpi rozkład więzi rodzinnych oraz zaistnieją okoliczności 

zmuszające do rozłączenia rodziny. Należy przy tym pamiętać, iż efektywna praca z rodziną 

musi być stała, intensywna i dotyczyć jej ważnych problemów. 

 

II. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE RODZINY I DZIECKA 

Rodzinę najogólniej określa się jako podstawową komórkę społeczną, składającą się z rodziców 

(rodzica) i dzieci. Podkreśla się również instytucjonalną formę małżeństwa, poprzez którą 

powstaje system pokrewieństwa i dziedziczenia. Elementem wyróżniającym rodzinę jest 

wspólnota mieszkaniowa, tworząca najczęściej jedno gospodarstwo domowe, które może 

obejmować dwa, a nawet trzy pokolenia. Cechą wspólną wszystkich definicji rodziny jest to, 

że zapewnia ona ciągłość biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe 

następnym pokoleniom. Ogólnie rzecz ujmując, rodzinę charakteryzuje współwystępowanie 

takich elementów, jak: wspólne zamieszkanie członków, wspólna własność oraz wspólna 

kultura duchowa. Współcześnie model rodziny ewoluuje, obok wzorca tradycyjnego często 

występują rodziny partnerskie, niepełne. Rodzina pełni szereg funkcji mających na celu 

zaspokajanie potrzeb swoich członków. Przede wszystkim warunkuje prawidłowy rozwój 

biologiczny i psychospołeczny dziecka. Jest pierwszą instytucją wychowawczą, w której 

przebiega proces socjalizacji dzieci, kształtowanie ich osobowości oraz przygotowanie do 

przyszłych ról społecznych. Rodzina oddziałuje na dziecko poprzez określony i swoisty układ 

stosunków społecznych, na których podłożu dziecko przyswaja sobie określone wartości i 

wzory osobowe. Każda rodzina tworzy własną, niepowtarzalną atmosferę życia domowego, na 

którą wpływają między innymi: stosunki wzajemne między opiekunami, miłość rodzicielska 
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do dzieci, codzienne zachowania członków rodziny, kultywowanie tradycji, a także służba 

uznawanym wartościom. Wychowawcze oddziaływanie rodziny ma istotny wpływ na 

socjalizację dzieci i młodzieży w drodze nieuświadomionego często przekazywania wiedzy o 

otaczającym świecie wraz z wartościowaniem go i preferowaniem wzorów zachowań. 

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża jednak szereg czynników, wśród których 

istotną rolę odgrywają zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie czyni daną rodzinę 

dysfunkcjonalną, czyli taką, która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i 

innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązywać swoich problemów i sytuacji 

kryzysowych. Do zjawisk patologicznych zalicza się: uzależnienia, przemoc w rodzinie, 

przestępczość rodziców. Są one najczęstszą przyczyną niedostosowania społecznego dzieci. 

Obserwuje się coraz większy wpływ mediów i świata wirtualnego na funkcjonowanie rodzin. 

Dziecko, podobnie jak rodzina, nie posiada jednoznacznej definicji. Według Kodeksu 

cywilnego to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie uzyskała pełnej zdolności do czynności 

prawnych. W Kodeksie karnym osobę do ukończenia 17 roku życia uważa się za nieletnią. 

Dzieci do 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, a w ich imieniu działają 

rodzice lub opiekunowie prawni. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych Kodeks 

cywilny przyznaje dzieciom, które ukończyły 13 lat. Pełną zdolność do czynności prawnych 

uzyskuje się wraz z ukończeniem 18 roku życia (jedyne odstępstwo stanowi wcześniejsze 

zawarcie związku małżeńskiego). Dziecko pozostaje aż do uzyskania pełnoletności, tj. 

ukończenia 18 lat, pod władzą rodzicielską. 

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. Choroba alkoholowa rodziców, przemoc w rodzinie, 

niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wypadki losowe to główne 

problemy dezorganizujące życie rodzin. Różnorakie formy wsparcia na rzecz rodziny 

problemowej należy docenić i ciągle udoskonalać. Zamiast zastępować i wyręczać rodzinę w 

wypełnianiu jej roli, należy ją przede wszystkim wspierać, wspomagać aby przywrócić jej 

prawidłowe funkcjonowanie. Wsparcie rodziny powinno być wczesne i mieć charakter 

profilaktyczny. Główną zasadą powinna być zasada pomocniczości. Działania przyniosą 

najlepszy efekt gdy będą odbywać się za zgodą rodziny i z jej aktywnym udziałem. Praca z 

rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, winna być 

kompleksowa i obiektywna. System wsparcia powinien obejmować zarówno rodziny 

biologiczne jak i zastępcze. Gdy zaistnieje konieczność umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej, podstawowym celem pracy z rodziną biologiczną będzie 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 rodzinne lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do zadań 

własnych gminy należy m.in. tworzenie 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2027 został opracowany w oparciu o 

ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest 

strategicznym dokumentem Gminy Radłów mającym na celu zbudowanie spójnego systemu 

pomocy rodzinie wykorzystując zasoby gminne.  
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III. UWARUNKOWANIA PRAWNE 

Obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych wynikających z zapisów art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej jest zadaniem własnym gminy. Opracowanie programu oraz jego wdrażanie 

będzie realizowane w oparciu o następujące przepisy prawne:  

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

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

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

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

alkoholizmowi,  

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,  

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

 

IV. ORGANIZACJA WSPIERANIA RODZINY  

Obowiązek wspierania rodziny oraz organizacja pieczy zastępczej w zakresie ustawowym 

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 

Ustawa określa podział kompetencji, w tym działań i zadań pomiędzy samorządami, który 

przedstawia się następująco: 

 GMINA : 

1. Profilaktyka – wspieranie rodziny  

2. Asystent rodziny  

3. Placówki wsparcia dziennego  

4. Rodziny wspierające  

5. Inne podmioty lub instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny  

 

POWIAT:  

1. Piecza zastępcza i instytucjonalna  

2. Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  

3. Adopcje  

4. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 

5. Placówki opiekuńczo – wychowawcze  

6. Usamodzielnienie  

7. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator)  

8. Rodziny pomocnicze  

 

Zadaniem ustawowym gminy jest wprowadzenie asystenta rodziny do bezpośredniej pracy z 

rodziną przeżywającą trudności. Asystent rodziny zajmuje się 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 
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niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do 

zażegnania kryzysu w rodzinie. Nienormowany i elastyczny czas pracy asystenta rodzinnego 

służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. 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 rodzinami, 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. 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 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.  
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V. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU 

Według stanu na 31.12.2021 liczba ludności gminy Radłów wyniosła 4 145 osób, z czego 52% 

stanowiły kobiety, a 48% mężczyźni. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie na dzień 31 

grudnia 2021 r. wsparciem objął 35 rodzin, w tym 57 osób w rodzinach. Analizując ilość osób 

objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców Gminy 

Radłów, pomocą objęto ponad 1,37% ogółu ludności. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na 

gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. Pomoc udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, długotrwałej choroby w tym 

alkoholizmu. Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą według powodów przedstawia 

tabela nr 1.  

 

Tabela 1.Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2021 roku 

Powód przyznania 

pomocy 

Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Alkoholizm 2 1 2 

Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo - 

wychowawczych - 

rodzina wielodzietna 

1 1 4 

Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych - 

rodzina niepełna 

6 6 15 

Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego 

10 10 15 

Bezrobocie 12 11 16 

Długotrwała lub 

ciężka choroba

  

14 14 20 

Niepełnosprawność 23 23 38 

Trudności w 

przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

2 2 2 

Ubóstwo 1 1 1 
Źródło: opracowanie na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie – rok 2021 

 

 

Powyższe dane wskazują, że kwestia niepełnosprawności jest czynnikiem dominującym w 

strukturze udzielania pomocy, kolejnym przeważającym powodem jest długotrwała lub ciężka 

choroba, następnie bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocie 

alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, ubóstwo. 
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Bardzo często zdarza się, że w jednej rodzinie występuje kilka powodów trudnej sytuacji 

jednocześnie.  

 
Tabela nr 2. Liczba wdrożonych oraz zakończonych procedur Niebieskich Kart w rodzinach w ostatnich 

latach(na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej) 

Rok Ilość wdrożonych 

niebieskich kart 

Ilość zakończonych 

niebieskich kart 

2019 9 0 

2020 4 7 

2021 3 5 

 

 

 
Tabela nr 3Wykaz dzieci z terenu Gminy Radłów umieszczonych w pieczy zastępczej oraz odpłatność za pobyt. 

(na podstawie danych GOPS Radłów) 

Rok Liczba dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej/placówce 

opiekuńczo wychowawczej 

Kwota odpłatności w zł 

2019 4 10 081,92 

2020 4 24 143,66 

2021 4 37 696,96 

 

 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stworzyła możliwość 

przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom poprzez wspieranie rodzin, w tym m.in. poprzez 

asystenta rodziny.  

 
Tabela nr 4: Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny w latach 2019– 2021 (na podstawie danych GOPS 

Radłów) 

Rok Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 

2019 7 

2020 8 

2021 8 

 

Jak wynika z powyższe tabeli w 2021r. wsparciem asystenta zostało objętych 8 rodzin, w 

których przebywa 23 dzieci. Środowiska w których występują problemy opiekuńczo – 

wychowawcze i nie tylko zaliczane są do grupy wysokiego ryzyka. Dysfunkcje te wymagają 

stałego monitorowania rodzin przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny. Ośrodek 

zatrudnia jednego asystenta rodziny w wymiarze 0,5 etatu. Koszt jego zatrudnienia w całości 

pokrywany jest ze środków własnych gminy 
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 VI.  ANALIZA SWOT  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Opracowana Gminna Strategia 

Rozwiazywania Problemów Społecznych 

 

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

którego  zadaniem jest analiza problemu 

przemocy w rodzinie, diagnozowanie 

sytuacji, inicjowanie działań niwelujących 

negatywne sytuacje, monitoring środowisk 

zagrożonych przemocą. 

 

3.Działalność profilaktyczna i edukacyjna 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

4.Działalność Punktu Konsultacyjnego 

na rzecz  osób i rodzin z problem 

alkoholizmu  

 

5.Zatrudnienie asystenta rodziny , który 

prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej 

zamieszkania i współpracuje z sądami, 

kuratorami, policją, pracownikiem 

socjalnym, ośrodkami pobytu dzieci. 

 

6.Baza instytucji wspierających rodzinę: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Radłowie, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Oleśnie, Policja, Sąd Rodzinny 

w Oleśnie, Ludowe Kluby Sportowe, 

oświata, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Oleśnie 

7.Wspieranie rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi przez 

środowisko lokalne, sąsiadów. 

1.Wyuczona bezradność i roszczeniowość 

rodzin uzależnionych od pomocy 

instytucjonalnej, głównie finansowej oraz 

brak współpracy ze strony rodzin w zakresie 

rozwiązywania problemów 

 

2.Złożoność problemów związana z 

uzależnieniami, z niewydolnością 

wychowawczą rodziców 

 

3.Niewystarczająca liczba specjalistów 

pracy z rodziną (psycholog, psychiatra 

dziecięcy) 

 

4.Problemy ekonomiczne rodzin (brak 

środków finansowych ale też nieumiejętność 

gospodarowania nimi) 

 

5. Brak placówki wsparcia dziennego dla 

dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją 

  

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1.Aktywność samorządu gminy w 

osiągnięciu standardów ustawowych o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

2.Wzmocnienie współpracy z Ośrodkami 

Szkolno-Wychowawczymi w Kluczborku, 

Uszycach, Zespołem Placówek Specjalnych 

w Praszce, Środowiskowymi Domami 

Samopomocy w Ganie, Sowczycach 

3. Współpraca rodzin dysfunkcyjnych z 

asystentem rodziny 

4. Zabezpieczenie w budżecie środków na 

realizację zadań z zakresu wspierania 

rodziny i pieczę zastępczą  

1.Niskie kompetencje opiekuńczo- 

wychowawcze rodziców 

 

2.Wzrost dostępności do urządzeń 

mobilnych, które zastępują podstawową 

więź rodzinną 

 

3. Łatwy dostęp dzieci i młodzieży do 

używek i substancji psychoaktywnych oraz 

do treści demoralizujących i 

niebezpiecznych w Internecie 

 

3. Rodziny niepełne w związku z zarobkową 

migracją ojców 
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Powyższa analiza SWOT została skonstruowana w oparciu o stan wiedzy i doświadczenie 

pracowników GOPS w Radłowie oraz osób zajmujących się pomocą rodzinie. Ciągły 

monitoring spraw związanych z pomocą społeczną, znajomość występowania problemów i 

tematyki związanej z szeroko rozumianą polityką prorodzinną i społeczną pozwoliło na 

wyodrębnienie przedstawionych w analizie słabych i mocnych stron, jak również szans i 

zagrożeń. Z analizy SWOT wynika, że posiadane zasoby powinny stanowić solidną podstawę 

do skutecznych działań w przyszłości i wyznaczają kierunki działań na kolejne lata 

 

 

VII. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE CEL GŁÓWNY:  

 

Wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

1. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowej wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących poprzez: 

a) monitoring sytuacji rodzinny zagrożonych dysfunkcjami  

b) współpraca z kuratorami sądowymi, policją, szkołami i innymi ośrodkami w których 

przebywają dzieci w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych 

c) praca socjalna w zakresie odzyskania przez rodzinę zdolności do pełnienia 

prawidłowych funkcji społecznych 

d) motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania 

występujących dysfunkcji (podejmowanie terapii przez rodziców, podejmowanie pracy 

zarobkowej, uczenie właściwych modeli zachowań itp.) 

e) dążenie do powrotu dzieci do rodzin biologicznych 

f) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny 

g) zapewnienie dostępności korzystania z poradnictwa specjalistycznego 

 

Wskaźniki: 

- liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 

- liczba rodzin korzystających ze wsparcia specjalistycznego 

 

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi poprzez: 

a) zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom z dziećmi 

b) objęcie dożywianiem dzieci potrzebujących  

c) zabezpieczenie środków na pobyt dzieci w pieczy zastępczej lub domach dziecka 

Wskaźniki: 

– liczba i formy udzielonej pomocy 

– liczba dzieci korzystających z programu „Posiłek w szkole i w domu” 

– liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

 

 

VIII. REALIZARORZY PROGRAMU 

 

 Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie przy udziale:  

1. Urzędu Gminy w Radłowie 

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

3. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;  

4. Policji 

5. Placówek Oświatowych z terenu gminy Radłów i poza jej terenem 
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6. Placówek Służby Zdrowia  

7. Sądów 

8. Kuratorów sądowych 

9. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnie 

10. Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Oleśnie 

11. Powiatowy Urząd Pracy W Oleśnie 

 

Wszystkie wymienione wyżej instytucje i organizacje współpracują ze sobą, 

powiadamiając się wzajemnie o problemach w rodzinie i podejmują wspólne działania. 

 

 

IX. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

Finansowanie programu odbędzie się w ramach środków budżetu Gminy Radłów oraz  

dotacji rządowych 

 

 

X. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

 

Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy w Radłowie. Wskazana 

jest stała współpraca pomiędzy instytucjami w celu zapewnienia optymalnego efektu 

podjętych działań. Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji. W terminie 

do 31 marca każdego roku przedkładane będzie przez kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Radłowie Radzie Gminy Radłów roczne sprawozdanie z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny. 

 

 

XI. PODSUMOWANIE 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Radłów na lata 2022- 2024 zakłada 

stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności 

dzieci. Niezbędne w podejmowanych działaniach jest podnoszenie świadomości w zakresie 

przyczyn i skutków dysfunkcji oraz zaspakajanie potrzeb dzieci. Osiągnięcie zamierzonych 

celów jest uwarunkowane współpracą rodzin z instytucjami działającymi na rzecz 

wychodzenia rodzin z sytuacji kryzysowych. 
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