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WPROWADZENIE

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jordanów wyznacza zespół planowanych

działań  mających  na  celu  wspieranie  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji

opiekuńczo – wychowawczej. Zwraca również uwagę na przywrócenie zdolności tych rodzin do

prawidłowego funkcjonowania w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy

w opiece i wychowaniu dzieci. 

Zadania realizowane w ramach programu koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na

całej rodzinie, również w sytuacjach gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną

celem odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej. 

Zapisy przyjęte  w Programie  stanowią  rozwinięcie  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych  w  Gminie  Jordanów  na  lata  2014  –  2020.  Jednym  z  celów  strategicznych  tego

dokumentu jest  „Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia  rodzin zagrożonych marginalizacją  

i wykluczeniem społecznym”. 

Rodzina  jako  podstawowa  komórka  społeczna  spełnia  istotne  funkcje  zaspakajające

potrzeby  społeczne,  psychiczne  i  emocjonalne  swoich  członków.  To  właśnie  rodzina  najsilniej

oddziałuje  na  kształtowanie  osobowości  dziecka,  tworzenie  jego  systemu  wartości  i  wiary  we

własne  możliwości,  dlatego  tak  ważne  by  funkcjonowała  ona  prawidłowo  i  wypełniała  swoje

funkcje jak najlepiej.

Współczesne rodziny mają jednak wiele trudności w odnalezieniu się w zmieniającej się

rzeczywistości.  Coraz  częściej  dotykają  je  zjawiska  bezrobocia,  ubóstwa,  alkoholizmu  czy

przemocy.  Towarzyszą  im  trudności  w  realizacji  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczych,  które

rzutują  na  prawidłowy  rozwój  dziecka.  Niezwykle  ważne  jest  więc  umacnianie  rodziny  

i przeciwdziałanie jej dysfunkcjonalności w wypełnieniu funkcji psychospołecznych. Należy zatem

objąć  rodziny  wsparciem  i  podejmować  działania  profilaktyczne  służące  udzielaniu  im

wszechstronnej  pomocy.   Ważne jest  by zapobiegać negatywnym stanom rzeczy,  tym które już

istnieją,  jak  i  tym,  które  dopiero  mogą  zaistnieć.  Dlatego istotne  jest  upowszechnianie  działań

profilaktycznych ukierunkowanych na wspieranie rodzin niewydolnych, przejawiających trudności

opiekuńczo-wychowawcze. Aby sprostać tym zadaniom niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy

instytucjami  i  podmiotami,  a  także  wypracowanie  sprawnego  i  efektywnego  systemu  działań

wpływających na poprawę sytuacji dziecka i rodziny.

Zatem wszystkie działania niniejszego Programu powinny skupiać się na wspieraniu rodziny

naturalnej, tak by mogła ona rozwiązywać problemy w sposób konstruktywny i świadomie sięgać

po specjalistyczną pomoc. 
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I. PODSTAWA PRAWNA

Obowiązek wspierania rodzin przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –

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

zastępczej jest zadaniem własnym gminy.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jordanów na lata 2017 – 2020 określa

zadania własne gminy wynikające z:

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

(Dz. U. z 2015 r., poz.332 z późn. zm.).

• Ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  

(Dz. U. z 2015 r., poz.163 z późn. zm.).

• Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  

(Dz. U. z 2015 r., poz.1390).

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

alkoholizmowi  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)

II. DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE JORDANÓW

Gmina Jordanów na koniec 2015 roku liczyła 11 002 mieszkańców z czego 5 469 osób

stanowiły kobiety, natomiast 5 533 osób to mężczyźni. 

Wykres nr 1. Zestawienie danych dotyczących liczby kobiet i mężczyzn w gminie Jordanów 

Źródło: Na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Krakowie na dzień 
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Na  świadczenia  z  pomocy  społecznej  w  latach  2014  i  2015  dla  osób  znajdujących  się  

w trudnej sytuacji życiowej wydano łącznie 1 366 316 zł.

W poniższej  tabeli  przedstawiono  liczbę  rodzin  korzystających  ze  wsparcia  Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, w podziale na przyczyny korzystania z pomocy. 

Tabela 1. Powody przyznania pomocy społecznej w latach 2014-2015 rok.

Powody trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

 2014 rok
Liczba rodzin

2015 rok

Ubóstwo 198 183

Niepełnosprawność 188 188

Bezrobocie 74 65

Długotrwałą lub ciężka choroba 72 65

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 43 54

Trudności po opuszczeniu zakładu karnego 3 1

Alkoholizm 1 2

Przemoc w rodzinie 1 1
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Powyższe dane wskazują, że kwestia ubóstwa jest czynnikiem dominującym w strukturze

udzielania  pomocy.  Kolejnym  przeważającym  powodem  jest  niepełnosprawność,  bezrobocie,

długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Pomoc społeczna świadczona jest w różnych formach w postaci świadczeń pieniężnych  

i  niepieniężnych.  Poniżej  przedstawiono tabelę  ilustrującą ilości  osób korzystających z  pomocy

społecznej w rozróżnieniu na formę świadczenia.

Tabela 2. Formy świadczeń udzielonych w Gminie Jordanów na przestrzeni 2014-2015 rok.

Forma świadczenia Rodzaj świadczenia
Ilość osób/rodzin 

w 2014r.
Ilość osób/rodzin 

w 2015r.

Świadczenia 
pieniężne

Zasiłki celowe 844/252 688/223

Zasiłki stałe 94/61 82/56

Zasiłki okresowe 190/39 130/26

Świadczenia
niepieniężne Zapewnienie posiłków 605 611

Razem 1733 1511
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
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W  porównaniu  z  danymi  z  poprzednich  lat  widać  niewielki  postęp  w  ograniczaniu

negatywnych zjawisk występujących na terenie Gminy. Widoczna jest tendencja spadkowa, która

utrzymuje  się  od  kilku  lat.  Oznaczać  to  może,  że  działania  podejmowane  w   zakresie

rozwiązywania problemów społecznych, okazują się skuteczne.  

1. Rodzina a bezrobocie

Z badań naukowych wynika, że  bezrobocie pociąga za sobą wiele negatywnych skutków

społecznych i psychologicznych dla osób nim dotkniętych. W rodzinie z problemem bezrobocia

pojawiają  się  problemy finansowe,  napięcie  emocjonalne,  frustracja,  konflikty.  Obniżeniu ulega

poziom zaspokojenia potrzeb natury socjalno-bytowej, a w przypadku długotrwałego bezrobocia

dotyczącego np. rodziców może dochodzić do degradacji socjalnej i psychospołecznej całej grupy.

W konsekwencji bezrobocia, w rodzinach nim doświadczonych, dochodzi do zaburzeń realizacji

funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.  Trudno  bowiem  o  stworzenie  poczucia  bezpieczeństwa

materialnego,  spokoju  i  planowania  przyszłości.  Obniżeniu  ulega  poziom zaspokojenia  potrzeb

dzieci, zarówno podstawowych jak i rozwojowych w tym np.: edukacyjnych.

Niezależnie od przyczyn bezrobocia rodziców troska o dobro dzieci wychowujących się  

w rodzinach z bezrobociem jest bardzo istotna i należy ją wpisać tak w politykę społeczną gminy

jak  i w działalność instytucji oświatowych i kulturalnych. 

Ograniczona liczba miejsc pracy, a co za tym idzie stale rosnąca stopa bezrobocia stanowi

duże  wyzwanie  dla  władz  lokalnych  i  krajowych.  Poniżej  przedstawiono  charakterystykę

bezrobocia w Gminie Jordanów w odniesieniu do innych gmin z powiatu suskiego.
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Tabela 3. Ilość bezrobotnych w 2014 roku, z podziałem na gminy i ich procentowy udział 
w całej populacji bezrobotnych w powiecie.

 Gmina 
Ilość

bezrobotnych 
W tym kobiet 

Udział bezrobotnych 
w całej populacji % 

Budzów 345 167 10,7

Bystra - Sidzina 205 123 6,4

Jordanów gmina miejska 191 112 5,9

Jordanów gmina wiejska 342 207 10,6

Maków Podhalański 742 380 23,1

Stryszawa 401 193 12,5

Sucha Beskidzka 368 174 11,4

Zawoja 359 193 11,2

Zembrzyce 262 128 8,2

RAZEM 3215 1667 100
Źródło: Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej z dnia 16.02 2015r.

Z  analizy  przedstawionych  danych  wynika,  że  najwięcej  bezrobotnych  zamieszkuje  

w gminach: Maków Podhalański, Stryszawa i Sucha Beskidzka. Łącznie stanowią 47%, wszystkich

osób  zarejestrowanych  w  PUP  w  Suchej  Beskidzkiej.  Najmniej  bezrobotnych  zamieszkuje  

w gminach:  Jordanów gm.  miejska   Bystra-Sidzina,,  Zembrzycach  i  Jordanów gm.  wiejska –

31,1%.  W  ciągu  całego  2014  roku  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  zarejestrowało  się  3215

bezrobotnych, w tym 1144 (24,9%) osób po raz pierwszy. 

Tabela 4. Ilość bezrobotnych w 2015 roku, z podziałem na gminy i ich procentowy udział 
w całej populacji bezrobotnych w powiecie.

 Gmina Ilość bezrobotnych W tym kobiet 
Udział bezrobotnych 
w całej populacji % 

Budzów 281 140 10,8

Bystra - Sidzina 148 82 5,7

Jordanów gmina miejska 151 90 5,8

Jordanów gmina wiejska 256 158 9,9

Maków Podhalański 612 308 23,5

Stryszawa 326 181 12,5

Sucha Beskidzka 327 150 12,6

Zawoja 300 159 11,5

Zembrzyce 200 90 7,7

RAZEM 2601 1358 100
Źródło: Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej z dnia 16.02 2016r. 

7



Z  analizy  przedstawionych  danych  wynika,  że  największy  odsetek  bezrobotnych

zamieszkuje  w  Gminie  Maków  Podhalański,  Sucha  Beskidzka  i  Stryszawa.  Łącznie  stanowią

48,6%,  wszystkich  bezrobotnych  w powiecie.  Najmniej  bezrobotnych  zamieszkuje  w gminach:

Bystra-Sidzina, Jordanów gm. miejska w Zembrzycach  i Jordanów gm. wiejska – 29,1%. 

Z powyższego wynika, że w 2015 roku ilość bezrobotnych zmniejszyła się o 614 osób tj.  

o 20,2 % w stosunku do grudnia 2014 roku. 

Podsumowując  dane  w  latach  2014  i  2015r.  widać  wyraźny  spadek  bezrobocia  na

przestrzeni omawianych lat. Biorąc pod uwagę Gminę Jordanów liczba bezrobotnych zmniejszyła

się o 86 osób co stanowi łącznie spadek o 0,5% udziału bezrobotnych w całym powiecie suskim.

Zmiana  ta  wynika  głównie  z  działań  podejmowanych  przez  PUP  w  Suchej  Beskidzkiej  we

współpracy z GOPS Jordanów. Poniżej przedstawiono formy wspierania zatrudnienia bezrobotnych

w latach 2014/2015r. 

Tabela 5. Realizacja zadań w zakresie aktywizacji bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy 
i Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wyszczególnienie zadań Ilość osób korzystających 
w 2014 roku

Ilość osób korzystających 
w 2015 roku

Szkolenie zawodowe i klub pracy
dla bezrobotnych 

142 176

Prace interwencyjne 42 48

Staże 469 542

Prace społecznie użyteczne 148 119

Roboty publiczne 0 25

Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej

149 100

Studia podyplomowe 2 2

Stypendia z tytułu dalszej nauki 3 1

Ogółem 955 955
Źródło: Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej z dnia 16.02 2016r.  
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Tabela 6. Organizacja specjalistycznych kursów zawodowych dla Beneficjentów Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Rodzaj kursu Ilość osób korzystniejszych 
w 2014r.

Ilość osób korzystniejszych 
w 2015r.

Operator koparko - ładowarki 5 0

Wizaż i zdobienie paznokci 3 2

Opiekun osoby starszej i dzieci 3 1

Kucharz 12 2

Sprzedawca 10 2

Kadry i płace 2 0

Przewóz rzeczy 0 1

Ogółem 35 8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych GOPS w Jordanowie

Efektywność  powyższych  form  wsparcia  w  2015r.  w  porównaniu  do  2014r.  wyniosła

odpowiedni:

• podjęcie działalności gospodarczej zarówno w 2014r. wyniosła 100% w 2015r. 99,5%;

• staże zawodowe w 2014r. 73% w 2015r. 73,3%;

• prace interwencyjne w 2014r. 65% w 2015r. 64,5%;

• szklenia zawodowe w 2014 r. 88% w 2015r. 85%.

Poza pośrednictwem pracy, organizacją i realizacją aktywnych form pomocy bezrobotnym

PUP oraz GOPS realizował zadania z zakresu informacji, poradnictwa zawodowego oraz spotkań

aktywizacyjnych. 

Aktywizacja do pracy jest  zadaniem niełatwym. Wymaga dużego nakładu pracy i  czasu,

które pozwolą na długoterminową opiekę nad osobą bezrobotną. Formy wsparcia ukierunkowane na

pomoc osobom w szczególnej sytuacji na rynku pracy muszą być kompleksowe i uwzględniać całe

spektrum problemów, z jakimi borykają się dane grypy. Kluczowym czynnikiem jest indywidualne

podejście do każdego bezrobotnego i tworzenie programów rozwoju kompetencji społecznych. Do

grupy  osób  bezrobotnych  adresowane  są  liczne  działania  pomocowe,  które  mają  za  zadanie

aktywizację tych osób poprzez prace społecznie użyteczne i prace interwencyjne oraz podnoszenie

kwalifikacji  w  drodze  szkoleń  i  staży.  Dotychczasowa  wysoka  efektywność  działań

podejmowanych  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Suchej  Beskidzkiej  oraz  Gminny  Ośrodek

Pomocy  Społecznej  w  Jordanowie  uwidacznia  się  w  przestawionych  powyżej  analizach

bezrobotnych na przestrzeni 2014/2015 roku. 
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2. Alkoholizm

Z  rozeznania  pracowników  pomocy  społecznej,  Policji,  pedagogów  szkolnych  

i   przedstawicieli  innych podmiotów działających na rzecz rodziny wynika,  że w środowiskach

rodzin z Gminy Jordanów uzależnienie od alkoholu jest tym, które dotyka je najczęściej. 

O zagadnieniach pomocy osobom uzależnionym traktuje Gminna Komisja ds. Profilaktyki 

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zdiagnozowanie ilościowe problemu uzależnienia  

w gminie jest trudne. W celu zarysowania ogólnego kształtu zjawiska w tym miejscu podaje się

tylko niektóre dane jego dotyczące:

•  Gminna Komisja ds.  Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014

roku zajmowała się  12 przypadkami  osób patologicznie pijących,  z kolei  w 2015 roku  

14 osobami z problemem alkoholowym. 

Dzieci z rodziny z problemem alkoholowym doświadczają wielu traumatycznych przeżyć.

W rodzinie  alkoholowej  występują  często  niedobory  środków  na  zaspokojenie  podstawowych

podstawowych, bardzo ograniczone są również możliwości zaspokajania potrzeb wyższego rzędu. 

W  rodzinie  panuje  atmosfera  napięcia,  niepewności  i  lęku.  Dzieci  w  tych  rodzinach  często

przedwcześnie  wchodzą  w  rolę  dorosłych.  Prezentują  zachowania  mające  rozładować  napięcie,

uspokoić  pijanego  rodzica.  Czują  się  inne,  gorsze  od  rówieśników,  doświadczają  przemocy.

Patologiczne  realizowanie  funkcji  opiekuńczo-wychowawczej  w  rodzinach  z  problemem

alkoholowym  jest  jedną  z  najczęstszych  przyczyn  pozbawiania  lub  ograniczania  władzy

rodzicielskiej i umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. 

W celu skutecznego przeciwdziałania problemowi alkoholowemu, istotne jest wzmocnienie

prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjnych. Cel ten powinien by realizowany poprzez

działania  Gminnej  Komisji  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.

Podstawowym zadaniem stojącym przed  Komisją  jest  podjęcie  decyzji  o  zastosowaniu  wobec

osoby uzależnionej leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz interweniowanie w związku

z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gmina Jordanów współpracuje z Zespołem ds. Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, który

na  potrzeby  mieszkańców  Gminy  świadczy  pomoc  w  formie  poradnictwa  psychologicznego,

prawnego, terapii w sytuacjach kryzysowych. 
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3. Ubóstwo

Ubóstwo jest jednym z najbardziej znaczących składników warunkujących patologię życia

społecznego  w  sensie  najbardziej  dramatycznym:  egzystencjalnym,  instytucjonalnym  

i  politycznym.  Jest  składnikiem  o  tyle  niebezpiecznym,  że  zwiększa  dystans  pomiędzy

poszczególnymi warstwami społecznymi, powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb,  co często

prowadzi do frustracji. 

Czynnikiem istotnie decydującym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce

zajmowane na rynku pracy. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny

osób  bezrobotnych.  W  2014  r.  wśród  gospodarstw  domowych,  w  skład  których  wchodziła

przynajmniej jedna osoba bezrobotna, stopa ubóstwa skrajnego wyniosła ponad 18% i była ponad

dwa razy wyższa niż średnia w Polsce.  Natomiast w gospodarstwach, w których nie było osób

bezrobotnych zasięg ubóstwa skrajnego osiągnął ok. 5%. 

Zasięg  ubóstwa  jest  wyraźnie  zróżnicowany  w  zależności  od  grupy  społeczno  -

ekonomicznej,  określanej  na  podstawie  przeważającego  źródła  dochodów.  W  najtrudniejszej

sytuacji  znajdowały  się  osoby  żyjące  w  gospodarstwach  domowych  utrzymujących  się  z  tzw.

innych niezarobkowych  źródeł  (ok. 21%), w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których

podstawę  utrzymania stanowiły  świadczenia społeczne inne niż  renty i emerytury (stopa ubóstwa

skrajnego na poziomie ok. 28%). Bardziej  niż  przeciętnie narażeni na ubóstwo byli członkowie

gospodarstw utrzymujących się  głównie z rent (ok. 13%) oraz gospodarstw domowych rolników

(ok. 12%). 

Ubożeniu  sprzyja  także  wykonywanie  nisko  płatnej  pracy.  Dotyczy  to  głównie  osób

 o niskim poziomie wykształcenia, pracujących na stanowiskach robotniczych. W gospodarstwach

domowych,  których  główny  strumień  dochodów  pochodził  z  pracy  najemnej  na  stanowisku

robotniczym,  w  ubóstwie  skrajnym  żyła  co  dziesiąta  osoba.  Natomiast  w  gospodarstwach

utrzymujących się głównie z pracy najemnej na stanowiskach nierobotniczych problem ten dotyczył

w przybliżeniu co pięćdziesiątej osoby. 

Wykształcenie  jest  jednym  z  najważniejszych  czynników  różnicujących  zagrożenie

ubóstwem. Zasadniczo, im wyższe wykształcenie, tym mniejsze jest ryzyko życia poniżej minimum

egzystencji. Wśród gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa domowego uzyskała

wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, odsetek osób skrajnie ubogich wyniósł  w 2014 roku ok.

18%,  natomiast  w  gospodarstwach  domowych,  w  których  głowa  gospodarstwa  posiadała

wykształcenie  wyższe  –  niecały  1%.  Prawie  80% osób  żyjących  poniżej  minimum egzystencji

stanowili członkowie gospodarstw domowych, których głowa nie ukończyła szkoły średniej.
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W Polsce częściej  ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są  ludzie młodzi,  w tym dzieci.  

W 2014 roku zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży do lat 18 osiągnął  około 10%,  

a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną  trzecią  populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym  

Pomimo,  że ubóstwo w Polsce dotyka częściej ludzi młodych, to nie można nie zwrócić

uwagi  na bardzo trudną  sytuację  części  osób starszych.  Z wiekiem starsi  ludzie  stają  się  coraz

bardziej uzależnieni od emocjonalnego i fizycznego wsparcia ze strony innych. Ze względu na swój

wiek i stan zdrowia osoby starsze mają ograniczone możliwości podejmowania aktywnych działań

zmierzających  do  poprawy  swojej  sytuacji  materialnej.  Często  są  samotne,  co  pogłębia  ich

problemy finansowe. Nawet jeśli mieszkają  wspólnie z dziećmi, to w sytuacji bezrobocia często

zdarza  się,  że  ich  świadczenia  emerytalne  są  jedynym  regularnym  źródłem  dochodów

wielopokoleniowej rodziny. W 2014 r. co dwudziesta piąta osoba w wieku co najmniej 65 lat żyła 

w gospodarstwach domowych o wydatkach niższych od minimum egzystencji. Osoby powyżej 65

roku życia stanowiły około 8% osób zagrożonych ubóstwem skrajnym. 

Ze  względu  na  typ  gospodarstwa  domowego  –  grupę  najbardziej  zagrożoną  ubóstwem

stanowią  rodziny wielodzietne. W 2014 r. poniżej minimum egzystencji  żyła co dziewiąta osoba 

w gospodarstwach  małżeństw  z  3  dzieci  oraz  co  czwarta  osoba  w gospodarstwach  małżeństw

 z 4 lub większą liczbą dzieci. Osoby tworzące rodziny niepełne były we względnie lepszej sytuacji.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym dla rodzin niepełnych wyniósł około 6%. Sytuacja rodzin

niepełnych jest zróżnicowana i w przypadku samotnych rodziców z większą liczbą dzieci poziom

zagrożenia ubóstwem jest wyższy.

Na terenie Gminy Jordanów w 2015 roku zdefiniowano ten problem jako jeden z głównych,

w zakresie przyznawania pomocy przez GOPS – aż 183 rodzin, które zgłosiły się po pomoc, jako

powód podawały ciężką sytuację bytową. Dzieci przebywające w rodzinach biednych są najczęściej

niedożywione pomimo faktu, że wydatki na żywność i artykuły spożywcze stanowią dość znaczną

część  budżetów  rodzinnych.  W  celu  łagodzenia  skutków  ubóstwa  wśród  najmłodszych  grup

społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje akcję dożywania dzieci z rodzin ubogich.  

Podstawowym sposobem na walkę z ubóstwem i ograniczenie tego negatywnego zjawiska

jest  zmniejszenie  poziomu  bezrobocia  poprzez:  tworzenie  nowych  miejsc  pracy,  aktywizację

zawodową osób ubogich, a także aktywną politykę rynku pracy. Zadanie Gminy w tym zakresie to

spotęgowanie działań, których efektem byłoby ułatwienie podniesienia poziomu dochodów, przy

współudziale  i  wykorzystaniu  możliwości  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  Urzędu  Pracy  oraz

organizacji  pozarządowych.  System wali  z  ubóstwem powinien obejmować również zwalczanie

czynników sprzyjających powstawaniu tego zjawiska lub jego utrwaleniu.  Również sama praca

socjalna może przyczynić się do łagodzenia następstw ubóstwa. 
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W  okresie  obowiązywania  przedmiotowego  Programu,  prognozuje  się  spadek  liczby

gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem, na skutek:

• poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy;

• wzrostu dochodów za sprawą zwiększenia wynagrodzenia minimalnego;

• wprowadzenia  świadczenia  wychowawczego.  Ze  wstępnych  szacunków  resortu  rodziny

wynika,  że  dzięki  programowi  „Rodzina  500  plus”  wskaźnik  zagrożenia  ubóstwem

relatywnym może  spaść  o  prawie  4  punkty procentowe  (z  poziomu  17,0% do  13,3%).

Program może obniżyć liczbę dzieci zagrożonych ubóstwem relatywnym nawet o połowę, 

a  zagrożenie ubóstwem wśród dzieci  do 17 roku życia  z  22,3% w 2014 r.  do poziomu

10,5%. 

 Z danych GOPS wyraźnie wynika, że liczba rodzin objęta pomocą  i wsparciem ze strony

Ośrodka znacząco spadła ( w 2014 roku było to 1733 osób, w 2015 roku – 1511).

4. Sytuacja osób niepełnosprawnych

Społeczna percepcja roli  osób niepełnosprawnych najczęściej  kształtowana jest  odgórnie,

poprzez  edukację.  Do  aspektów  edukacyjnych  można  zaliczyć  na  przykład  tworzenie  klas

integracyjnych w szkołach oraz kreowanie przyjaznego wizerunku chorych w mediach masowych.

Przykładem takiej tendencji są organizowane kampanie społeczne, mające skierować naszą uwagę

na los osób niepełnosprawnych. W Polsce są to na przykład: „Niepełnosprawni- normalna sprawa”,

„Czy naprawdę jesteśmy inni?”, „Polska bez barier”. 

Rynek  pracy  coraz  bardziej  otwiera  się  na  osoby  posiadające  orzeczenie  

o niepełnosprawności. Powodem tej zbiorowej chęci pracodawców są unijne dotacje za zatrudnienie

osoby kwalifikującej się jako niepełnosprawna. Trzeba pamiętać, że choć nasz stereotyp o takiej

osobie oscyluje wokół wyobrażenia o smutnym człowieku na wózku inwalidzkim, to przecież- jak

każdy stereotyp – nie odzwierciedla on stanu rzeczywistego. Osobą niepełnosprawną może być

zarówno człowiek poruszający się na wózku, jak również ktoś chorujący na wewnątrzustrojową

chorobę, której, mówiąc kolokwialnie, „nie widać”. Dziś osoba niepełnosprawna może pracować na

takich  stanowiskach  jak:  sprzedawca,  ochroniarz,  kasjer,  magazynier.  Osoby  z  orzeczeniem  

o niepełnosprawności mogą liczyć na liczne przywileje, m. in. skrócony czas pracy, większą ilość

przerw, dodatkowy urlop, korzystanie ze szkoleń. 

W życiu codziennym niepełnosprawni, przynajmniej teoretycznie, mogą liczyć na wiele ulg
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i udogodnień. Są to na przykład ulgi komunikacyjne, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych,

możliwość  uczestniczenia  w  turnusach  rehabilitacyjnych,  (od  których  można  odpisać  koszt

wyjazdu) oraz usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodki pomocy społecznej. W przypadku, gdy

osoba niepełnosprawna musi zażywać leki, może liczyć na ulgi podatkowe przy ich zakupie. A jeśli

musieliśmy  przystosować  mieszkanie  do  potrzeb  osoby  niepełnosprawnej  ruchowo,  możemy

spodziewać się zwrotu części wydatków przeznaczonych na ten cel. Nie wolno zapominać również

o  tym,  że  międzynarodowe  normy  zmuszają  wiele  obiektów  do  likwidowania  barier

architektonicznych dla niepełnosprawnych. 

W Gminie  Jordanów z  uwagi  na  niepełnosprawność  zarówno  w  2014  jak  i  2015  roku

skorzystało 188 rodzin.

5. Długotrwała choroba

Długotrwała  lub  ciężka  choroba  oraz  niepełnosprawność  stanowią obecnie jeden  

z głównych powodów udzielania pomocy  społecznej.  Stanowią też wyzwanie dla polityki społecznej ze

względu na skalę zjawiska. Oba zjawiska są ze sobą powiązane ponieważ długotrwała choroba może w rezultacie

prowadzić do niepełnosprawności. Problemy zdrowotne nasilają się wraz z wiekiem z uwagi więc na to można

spodziewać się wzrostu świadczeń z tytułu choroby lub niepełnosprawności we wszystkich udzielonych w ramach

pomocy społecznej świadczeniach. 

Niemalże w każdym wieku jesteśmy narażeni na utratę zdrowia i zapadnięcie na rożnego rodzaju choroby.

Powodami takie stanu rzeczy mogą być różnorodne czynniki – począwszy od zaniedbań własnego organizmu,

poprzez warunki życia, a skończywszy na wieku. Najczęściej długotrwała choroba atakuje w podeszłym wieku,

kiedy organizm jest osłabiony. Szacuje się, że w wieku powyżej 85 lat, od 80% dco 90% ludzi wymaga pomocy 

i opieki.

Oczywistym jest, że nie jest możliwe zatrzymanie procesu starzenia. Będzie on postępował nieubłaganie, ale

możliwe jest rozpoczęcie działań edukacyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych, które będą łagodzić późniejsze

skutki procesu starzenia się. Kluczowym czynnikiem spowalniającym ten proces, wydaje się aktywność społeczna.

Bardzo istotna wydaje się również atmosfera i nastawnie otoczenia chorego, z którego może on czerpać siły do

dalszej walki z chorobą.

W okresie choroby zauważalne jest znaczące obciążenie budżetu domowego kosztami leczenia, zakupem

leków, wizytami u lekarzy a także koniecznością zapewnienia profesjonalnej opieki. 

Z ogólnie dostępnych danych oraz opinii eksperckich i specjalistycznych wynika, że stan zdrowia polskiego

społeczeństwa jest niezadowalający. Głównie ma to swoją przyczynę w problemach finansowych polskiej służby
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zdrowia, trudności z dostępem do specjalistycznej opieki i pomocy medycznej.

Z pomocy udzielonej przez Ośrodek Pomocy z powodu przebiegu długotrwałej choroby skorzystało w 2013

roku 72 rodzin, zaś rok później 65 rodzin.

6. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

Znaczącą część klientów systemu pomocy społecznej w Gminie Jordanów stanowią rodziny

z  trudnościami  opiekuńczo  - wychowawczymi.  Najczęściej  niezaradność  rodziny  w  opiece  

i  wychowaniu  własnych  dzieci  łączy  się  z  innymi  dysfunkcjami  takimi  jak:  uzależnienie  od

alkoholu,  przemoc  domowa,  zaburzenia  równowagi  systemu  rodzinnego  w  sytuacjach

kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych, niezaradności 

w prowadzeniu  gospodarstwa  domowego.  Z  kolei  samo zjawisko bezradności  potęgowane  jest

przez współczesne problemy i patologie dotykające biedę, przemoc w rodzinie czy bezrobocie. 

Rodzina  dysfunkcyjna  nie  spełnia  podstawowych  zadań,  które  należą  do  jej  istoty:  nie

zapewnia odpowiedniego klimatu emocjonalnego, nie zaspokaja potrzeb materialnych, duchowych,

nie  daje  zaplecza  dla  zaspokojenia  potrzeb  psychicznych  czy  choćby  warunków  realizacji

podstawowego  obowiązku  szkolnego.  Najistotniejszymi  skutkami  marginalizacji  i  wykluczenia

społecznego  rodzin  dysfunkcyjnych  są:  konflikty  z  prawem,  trudności  w  nauce,  nieumiejętne

wykorzystanie czasu wolnego, rozluźnienie więzi rodzinnych, brak motywacji  do dalszej  nauki,

brak  samoakceptacji,  brak  motywacji  do  samorozwoju,  problemy  zdrowotne,  izolacja,  zanik

ambicji,  trudności wychowawcze, poczucie niższości, przemoc w rodzinie, osamotnienie, wzrost

zachowań  patologicznych,  negatywne  wzorce  dla  dzieci,  konflikty  rodzinne.  Bezradność  

w  sprawach  opiekuńczo  -  wychowawczych  niejednokrotnie  jest  podstawą  do  organizowania

zastępczych  form opieki  nad  dzieckiem.  Smutnym i  znamiennym jest  fakt,  iż  obecne  sieroty  

w  coraz  większym stopniu  pochodzą  z  rodzin  dysfunkcyjnych,  w  których  panuje  niewłaściwa

atmosfera, konflikty rodzinne, błędy wychowawcze, brak  odpowiedzialności za dzieci. 

Niezbędne  jest  zatem  podejmowanie  wszelkich  wysiłków,  aby  przeciwdziałać  tym

negatywnym zjawiskom. Podejmowanych jest szereg inicjatyw, które znacząco przyczyniają się do

zmniejszenia  problemu  bezradności.  Wysiłki  te  podejmowane  są  zarówno  przez  organizacje

pozarządowe,  jak  również  instytucje  samorządowe.  W  szkołach  organizowanych  jest  wiele

inicjatyw edukacyjnych, które wypełniają wolny czas dzieciom młodzieży, funkcjonują świetlice

przy  Ośrodkach  Kultury,  które  również  podejmują  szereg  wysiłków  celem  zmniejszenia

powyższego  problemu.  Ponadto  w  Ośrodku  Pomocy  wprowadzona  została  funkcja  Asystenta
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Rodziny.  Celem  pracy  asystenta  jest  zapewnienie  wsparcia  wszystkim  członkom  rodziny,

osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej, która umożliwiałaby jej wychowywanie dzieci. Do

nadrzędnych  zadań  asystenta  rodziny  zaliczyć  należy  przeciwdziałanie  oddzieleniu  dziecka  od

rodziny,  a  w  przypadku  umieszczenia  dziecka  w  pieczy  zastępczej,  podjęcie  działań

umożliwiających jak najszybszy jego powrót pod opiekę rodziców biologicznych.

Prowadzone są działania profilaktyczne przez GOPS, a także szeroko pojęte poradnictwo,

wspierające  rodzinę  w  sprawowaniu  jej  podstawowych  funkcji.  Warto  pamiętać,  iż  młode

pokolenie, to przyszłość Gminy. Dlatego otoczenie rodziny z problemem bezradności i pomoc jej 

w wykonywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych należy traktować w kategorii inwestycji,  

a nie kosztów. Inwestycja ta z pewnością w przyszłości się zwróci i pozwoli zapobiec przyszłym

patologiom oraz diametralnie zmniejszy koszty walki z jej następstwami. 

Z  pomocy  GOPS  w  Jordanowie  z  powodu  bezradności  w  sprawach  opiekuńczo  –

wychowawczych w 2014 roku skorzystało 43 rodziny z kolei w 2015 roku 54. 

III. ANALIZA SWOT 

W programie zastosowano analizę SWOT jako narzędzie identyfikacji mocnych i słabych

stron oraz szans i zagrożeń społecznego obszaru Gminy Jordanów - tj. czynników wewnętrznych i

zewnętrznych mających wpływ na funkcjonowanie rodzin.  Analiza tych czynników pozwala na

ocenę,  jaki  typ  działań  jest  najbardziej  użyteczny w osiągnięciu założonych celów. Jakościowa

analiza obecnej sytuacji rodziny, dziecka i systemu opieki oraz prawdopodobnej przyszłej sytuacji

pozwala na ukierunkowanie działań w ten sposób, by sprzyjały one osiągnięciu założonego celu.
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY

• Wysoka, jakość pracy socjalnej  świadczonej
przez pracowników socjalnych GOPS;

• Wprowadzenie  innowacyjnych form pracy  
z rodziną - zatrudnienie asystentów rodziny 

• Funkcjonowanie na terenie powiatu Zespołu
ds. Interwencji Kryzysowej;

• Rozwinięta  sieć  instytucji  wspierających
rodzinę  (w  szczególności:  Gmina,  Policja,
Sąd,  GOPS,  PCPR,  GKRPA,  Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna);

• Szeroki  dostęp  do  poradnictwa
specjalistycznego  (m.in.  punktu  darmowej
pomocy prawnej, psychologa);

• Wystarczająca  ilość  i  dobra  jakość
funkcjonowania  placówek  oświatowych  na
terenie Gminy;

• Funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia
na terenie miasta ;

• Organizacja  czasu  wolnego  dzieci  
i  młodzieży  poprzez  kółka  zainteresowań,
grupy oazowe;

• Profesjonalizm  i  aktywna  współpraca
instytucji działających na rzecz rodziny;

• Funkcjonowanie ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny;

• Wdrożenie  programu  świadczeń
wychowawczych 500+; 

• Funkcjonowanie  Zespołu
Interdyscyplinarnego  działającego  na  rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

• Powoływanie  grup roboczych realizujących
indywidualny  plan  pomocy  rodzinom
dotkniętym przemocą domową ;

• Skuteczność  działań  Gminnej  Komisji  ds.
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych;

• Umiejętność  pozyskiwania  środków
zewnętrznych na realizację zadań;

• Diagnoza  i  znajomość  środowiska
lokalnego.

• Występowanie  przemocy  w  środowisku
rodzinnym i lokalnym;

• Alkoholizm  wśród  mieszkańców  oraz
społeczne przyzwolenie na spożycie;

• Bezrobocie;
• Wysoki wskaźnik ubóstwa;
• Brak gotowości rodzin do zmiany stylu życia

- powielanie negatywnych wzorców;
• Bezradność  i  roszczeniowość  rodzin

korzystających z pomocy społecznej (wzorce
pokoleniowe);

• Nieodpowiednie  wywiązywanie  się
rodziców  z  zadań  opiekuńczo  –
wychowawczych;

• Brak mieszkań socjalnych;
• Brak rodzin wspierających;
• Małe zaangażowanie mieszkańców

w problemy rodzin dysfunkcyjnych;
• Zbyt  mała  ilość  rodzin  zastępczych

niespokrewnionych;
• Stereotypowe  postrzeganie  instytucji

pomocowych.

SZANSE ZAGROŻENIA

• Edukacja i uświadamianie społeczeństwa na
temat problemów społecznych;

• Zapewnienie  rodzinom  przezywającym
trudności  dostępu  do  specjalistycznego
poradnictwa;

• Utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej;

• Wzrost kosztów utrzymania rodziny;
• Stereotypowe myślenie odbiorców wsparcia

dotyczące GOPS  jako instytucji udzielającej
jedynie wsparcia finansowego;

• Uzależnienie rodzin od pomocy społecznej;
• Wzrost  postaw  roszczeniowych  wśród
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• Uniknięcie  umieszczania  dzieci  
w  instytucjonalnych  formach  opieki
zastępczej;

• Zintegrowanie  działań  instytucji
zajmujących się problemami rodziny;

• Zapewnienie  rodzinom  przeżywającym
trudności  w  pełnieniu  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych pomocy świadczonej przez
asystenta rodziny;

• Podnoszenie  kwalifikacji  przez  asystenta
rodziny oraz pracowników socjalnych;

• Zwiększenie  i  zróżnicowanie  bezpłatnych
ofert kulturalnych;

• Wzrost  świadomości  i  umiejętności
korzystania  przez  rodziny  z  różnych  form
wsparcia; 

• Szeroki  wachlarz  usług  realizowanych  na
rzecz rodziny.

klientów pomocy społecznej;
• Rosnąca  liczba  zadań  do  realizacji  przez

samorządy  przy  braku  lub  niewielkim
poziomie dofinansowania zadań;

• Niewystarczające  środki  finansowe  na
wdrażanie  zapisów  ustawy  o  wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;

• Wysoki poziom ubóstwa;
• Bezrobocie  wśród  mężczyzn  często

przyczyną nadużywania alkoholu;
• Wykluczenie społeczne;
• Rozwój patologii społecznych – alkoholizm,

narkomania,  przemoc  w  rodzinie  
i niewydolność wychowawcza rodzin;

• Powielanie  modelu  niewłaściwie
funkcjonującej  rodziny  przez  kolejne
pokolenia;

• Zaniedbywanie  obowiązków  opiekuńczo  –
wychowawczych przez rodziców;

• Eurosieroctwo  -  problem  dzieci
opuszczonych  przez  jednego  lub  oboje
rodziców z uwagi na migrację zarobkową za
granicę;

• Wzrost  zachowań  ryzykownych  wśród
młodzieży.

IV. ZASOBY GMINY JORDANÓW

Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów dzieci, młodzieży i rodzin określa

się  instytucja  funkcjonujące  i  współpracujące  z  Gminą  Jordanów  w  obszarze  profilaktyki

społecznej, edukacji i służby zdrowia. Są to jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe. 

1. Zasoby instytucjonalne Gminy Jordanów:

• Urząd Gminy Jordanów;

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie;

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

• Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie;

• Kluby sportowe;

• Zespoły Szkół, Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne  i Ponadgimnazjalne;

• Przedszkola;

• Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Jordanów.
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2. Instytucje współpracujące z Gminą Jordanów w zakresie pomocy rodzinom i dzieciom;

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej

• Zespół ds. Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej;

• Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

• Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej

• Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w sprawach Rodzinnych 

i Nieletnich w Suchej Beskidzkiej

• Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

• Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

• Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

• Powiatowy Szpital w Suchej Beskidzkiej

• Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu Trzeźwości DOM.

V. ZADANIA I REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU
WSPIERANIA RODZINY

1. Adresaci programu

Działania określone w niniejszym dokumencie kierowane są w szczególności do:

Rodzin: 

• Niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo;

• Żyjących w ubóstwie, dotkniętych bezrobociem;

• Dotkniętych przemocą.

Dzieci i młodzieży:

• Zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

• Przejawiających trudności wychowawcze.

Przedstawicieli instytucji i służb pracujących na rzecz dzieci i rodziny.
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2. Zadania i realizatorzy zadań

Głównym  celem  Programu  jest  wspieranie  rodzin  z  terenu  Gminy  Jordanów,

przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczych,  zagrożonych

demoralizacją i wykluczeniem społecznym.

Cel szczegółowy: 1

Wspieranie w zabezpieczaniu podstawowych potrzeb rodziny i dziecka

Działania Wskaźniki realizacji działań Realizatorzy

1.1
 Monitoring sytuacji rodzin 

z dziećmi
• Liczba wywiadów 

środowiskowych
- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie.

1.2

Zapewnienie pomocy
materialnej i rzeczowej

rodzinom wymagającym
wsparcia (zasiłki okresowe,

celowe, zasiłki rodzinne, zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia

pielęgnacyjne, specjalne zasiłki
opiekuńcze, stypendia szkolne,

dożywianie dla dzieci 
i młodzieży w szkołach)

• Formy pomocy;
• Liczba rodzin i osób 

objętych pomocą;
• Liczba dzieci i 

młodzieży 
korzystających z posiłku 
w szkołach;

• Liczba rodzin z dziećmi 
korzystających z pomocy
żywnościowej;

• Liczba rodzin z dziećmi 
korzystających z 
zasiłków na zakup 
żywności;

• Liczba rodzin 
pobierających 
świadczenia rodzinne.

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
 w Jordanowie

- Urząd Gminy 
w Jordanowie.

1.3

Wspieranie w zaopatrzeniu osób
niepełnosprawnych 

w niezbędnych sprzęt
ortopedyczny i środki

pomocnicze

• Liczba osób, które 
otrzymały 
dofinansowanie do 
sprzętu ortopedycznego;

• Liczba osób, którym 
zakupiono środki 
pomocnicze.

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie;
- Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Suchej Beskidzkiej.

1.4 Współdziałanie instytucji na
rzecz rodziny- motywowanie

nieaktywnych członków rodziny
do podnoszenia kwalifikacji

zawodowych

• Liczba programów 
aktywizacyjnych 
skierowanych do 
bezrobotnych członków 
rodziny;

• Liczba osób 
uczestniczących 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie;
- Powiatowy Urząd 
Pracy 
w Suchej Beskidzkiej.
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w programach 
aktywizacyjnych;

1.5

Wspieranie rodzin
wielodzietnych poprzez

kontynuowanie realizacji
ogólnopolskiej Karty Dużej

Rodziny

• Ilość wydanych Kart 
Dużej Rodziny.

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie.

1.6

Zabezpieczanie środków
finansowych na pobyt dzieci 

w pieczy zastępczej

• Wysokość środków 
przeznaczonych 
i poniesionych przez 
gminę na częściowe 
pokrycie pobytu dzieci 
w rożnych formach 
pieczy zastępczej;

• Liczba dzieci 
kierowanych do pieczy 
zastępczej;

• Liczba dzieci 
przebywających 
w pieczy zastępczej;

• Liczba dzieci 
powracających z pieczy 
do rodzin naturalnych.

- Urząd Gminy 
Jordanów;
- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie.

Cel szczegółowy: 2

Kształtowanie i wzmocnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców
przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji

Działania Wskaźniki realizacji działań Realizatorzy

2.1

Analiza sytuacji rodziny 
i środowiska rodzinnego oraz
przyczyn kryzysu w rodzinie. 
Monitoring sytuacji dziecka 

z rodzin zagrożonych kryzysem
lub przezywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczej

• Liczba 
przeprowadzonych 
wywiadów 
środowiskowych

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie.

2.2

 Zapewnienie opieki asystenta
rodziny

• Liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta 
rodziny;

• Formy i metody pracy 
z rodzinami.

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie.

2.3  Prowadzenie konsultacji 
i poradnictwa specjalistycznego

w tym pomoc psychologa

• Rodzaj i forma 
udzielanego poradnictwa
specjalistycznego;

• Liczba udzielonych 
konsultacji i porad;

- Urząd Gminy 
w Jordanowie – Punkt 
Porad Prawnych;
- Zespół ds. Interwencji 
Kryzysowej w Suchej 
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Beskidzkiej;
- Poradnia Zdrowia 
Psychicznego w Suchej 
Beskidzkiej;
- Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
w Jordanowie.

2.4

Podnoszenie świadomości
rodziców w zakresie potrzeb

dzieci i młodzieży

• Liczba programów, 
szkoleń, spotkań 
informacyjnych;

• Liczba uczestników;
• Zakres tematyczny;
• Liczba rodzin 

- Placówki oświatowe 
z terenu Gminy 
Jordanów;
- Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna 
w Jordanowie;
- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie;

Cel szczegółowy: 3

Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacjom
kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejącym

Działania Wskaźniki realizacji działań Realizatorzy

3.1

Monitorowanie środowisk
zagrożonych uzależnieniami 
i motywowanie do podjęcia

leczenia/terapii, ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin z

dziećmi

• Liczba osób 
uzależnionych;

• Liczba osób, które 
podjęły leczenie/ terapię;

• Liczba spraw 
skierowanych do 
GKRPA;

• Liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta 
rodziny.

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie;
- Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
w Jordanowie;
- Sąd Rejonowy 
w Suchej Beskidzkiej;
- Kuratorzy Sądowi;
- Placówki oświatowe 
z terenu Gminy 
Jordanów;
- Poradnia Leczenia 
Uzależnień w 
Jordanowie;
- Niepubliczne Zakłady 
Opieki Zdrowotnej 
z terenu Gminy 
Jordanów.

3.2 Realizowanie działań
związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie

• Liczba Niebieskich Kart
• Liczba grup roboczych
• Liczba spraw 

skierowanych do Sądu

-  Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie;
- Komisariat Policji 
w Jordanowie;
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• Liczba spraw 
skierowanych do 
GKRPA

• Podmioty wszczynające 
procedurę Niebieskiej 
Karty

• Liczba osób objętych 
nadzorem kuratora;

• Liczba podmiotów 
zaangażowanych 
w kampanie na rzecz 
przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie.

- Sąd Rejonowy 
w Suchej Beskidzkiej;
- Gminna Komisja ds. 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
w Jordanowie.

3.3

Współpraca z podmiotami 
i instytucjami zajmującymi się

pomocą rodzinie

• Liczba porozumień 
pomiędzy instytucjami 
oferującymi pomoc 
rodzinie

• Liczba grup wsparcia;
• Liczba osób 

korzystających 
z poradnictwa 
specjalistycznego

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
 w Jordanowie;
- Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Suchej Beskidzkiej;
- Zespół ds. Interwencji 
Kryzysowej w Suchej 
Beskidzkiej;
- Urząd Gminy 
Jordanów;
- Organizacje 
pozarządowe.

3.4

 Ustawiczne doskonalenie
umiejętności zawodowych

pracowników socjalnych oraz
asystenta rodziny poprzez udział

w szkoleniach, warsztatach 
i innych form edukacyjnych

• Formy szkoleń;
• Liczba pracowników 

korzystających z 
doskonalenia 
zawodowego

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie.

Cel szczegółowy: 4

Rozwój usług i form wsparcia na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom

Działania Wskaźniki realizacji działań Realizatorzy

4.1

Pomoc i wsparcie 
w wychowaniu dziecka poprzez

wsparcie asystenta rodziny,
praca socjalna z rodziną

• Liczba rodzin 
korzystających ze 
wsparcia asystenta 
rodziny

• Liczba podpisanych 
kontraktów socjalnych

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie.

4.2 Otwarcie placówki wsparcia
dziennego dla dzieci 

i młodzieży

• Liczba dzieci i 
młodzieży 
korzystających 
z placówki wsparcia 
dziennego;

- Urząd Gminy 
Jordanów;
- Placówki oświatowe 
z terenu Gminy 
Jordanów;
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• Formy prowadzenia 
zajęć w placówce

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie.

4.3

Realizacja wsparcia rodzin
przeżywających trudności

opiekuńczo – wychowawcze 
w formie pracy z asystentem

rodziny

• Liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta 
rodziny

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Jordanowie.

4.4

Organizowanie form aktywnego
spędzania czasu wolnego dla

dzieci i młodzieży

• Liczba uczestników;
• Formy spędzania czasu 

wolnego przez dzieci 
i młodzież;

• Formy aktywnego 
spędzania czasu wolnego
przez rodziny z dziećmi;

• Liczba wydanych Kart 
Dużej Rodziny

• Liczba dzieci i 
młodzieży 
korzystających z 
wypoczynku;

• Wysokość środków 
przeznaczonych i 
poniesionych przez 
gminę

- Placówki Oświatowe 
z terenu Gminy 
Jordanów;
- Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i 
Promocji 
w Jordanowie;
- Kluby sportowe;
- Organizacje 
pozarządowe;
- Urząd Gminy 
Jordanów;
- Biblioteki Publiczne 
z terenu Gminy 
Jordanów.

4.5

Prowadzenie działalności
profilaktycznej w ramach
realizowanych programów
profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży oraz rodziców

 i opiekunów 

• Liczba programów 
profilaktycznych;

• Liczba osób i rodzin, 
jaka skorzystała z 
programów 
profilaktycznych 

- Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Suchej Beskidzkiej;
- Placówki Oświatowe 
z terenu Gminy 
Jordanów;
- Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w 
Jordanowie;
- Niepubliczne Zakłady 
Opieki Zdrowotnej z 
terenu Gminy Jordanów;
- Komisariat Policji 
w Jordanowie.
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3. Źródła finansowania Programu

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są:

• Środki własne Gminy Jordanów:

-  Zaplanowane  na  dany rok  budżetowy w Gminnym Ośrodku  Pomocy  Społecznej  

w Jordanowie;

- Pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych;

• Dotacje z budżetu państwa

• Środki pozabudżetowe

4. Monitoring i ewaluacja Programu

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jordanów zakłada tworzenie sprzyjających

warunków  do  poprawy  życia  rodzin  i  dzieci.  Niezbędne  jest  systematyczne  podnoszenie

świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego

stylu życia. Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu powinny włączyć się aktywne

instytucje, placówki i organizacje, które swoimi działaniami wspierają dzieci i rodziny. 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2020 jest Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania

rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań będą corocznie przedkładane do 31 marca

każdego  roku  Radzie  Gminy  Jordanów.  Ewaluacji  podlegać  będzie  stopień  realizacji  celów

szczegółowych  osiąganych  poprzez  podejmowane  działania  prowadzące  do  ich  osiągnięcia.  

W  trakcie  realizacji  Programu  istnieje  możliwości  dokonywania  zmian  wynikających  ze

zdiagnozowanych potrzeb.
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