
UCHWAŁA NR XLVII/255/2021 
RADY GMINY BRALIN 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bralin 
na lata 2022 – 2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) Rada Gminy Bralin uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bralin na lata 2022 – 2024 stanowiący 
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bralinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Bralin 

 
 

Marek Markiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/255/2021 

Rady Gminy Bralin 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bralin 

na lata 2022 – 2024 

I. WSTĘP 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 w Gminie Bralin opracowano w oparciu 
o art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 
poz. 821 z późn. zm.) w myśl, którego gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego programu wpierania 
rodziny. Program służy wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych. 

Niniejszy Program jest kontynuacją Programu Wspierania Rodziny realizowanego w Gminie Bralin w latach 
poprzednich. 

Rodzina, to podstawowa komórka społeczna i naturalne środowisko wychowawcze dziecka, która oddziałuje 
na jego osobowość, przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowując jego postepowanie. 
Prawidłowo funkcjonująca rodzina, z powodzeniem spełniająca swoje zadania, stanowi dla swoich członków, 
w szczególności dzieci, źródło poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Problemy występujące w rodzinie 
często są złożone. Główne problemy dezorganizujące życie rodzin to: uzależnienia, przemoc, niezaradność 
i brak umiejętności wychowawczych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, zdarzenia losowe wywołujące 
sytuacje kryzysowe oraz zła sytuacja materialna. W przypadku jakichkolwiek dysfunkcjonalności rodziny 
dziecko ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy państwa. 

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynników, których oddziaływanie czyni 
rodzinę dysfunkcyjną, niepotrafiącą sprostać swoim obowiązkom wobec dzieci oraz rozwiązać swoich 
problemów i sytuacji kryzysowych. Problemy występujące w takiej rodzinie często są złożone i wymagają 
interdyscyplinarnych rozwiązań. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej, 
należy doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny 
w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować i wyręczać rodzinę w wyplenianiu roli, należy ją przede wszystkim 
wspierać i wspomagać, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Wsparcie rodziny powinno być 
w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny uwzględniając zasadę pomocniczości. Należy 
budować system wspierania rodzin biologicznych oraz rozwijać rodzinne formy opieki zastępczej. 
W przypadku, gdy zaistnieje konieczność umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, praca z rodziną 
biologiczną ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do rodziny. Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie 
i podjęcie działań w zakresie pomocy rodzinom naturalnym przeżywającym różnego typu trudności zakłócające 
lub umożliwiające prawidłowe wypełnianie podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz 
stworzenie spójnego i skutecznego systemu pomocy dla rodzin. 

Głównym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego systemu wsparcia 
dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w celu 
przywrócenia im zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz 
zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

Działania z zakresu pomocy rodzinie są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie. 
W ramach wspierania funkcji opiekuńczych rodziny dziecka w strukturach GOPS działają: 

·Asystent rodziny, którego praca polega na aktywnym wspieraniu rodziny, reagowaniu na sygnały 
wskazujące na powstawanie w rodzinie problemów związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem, które 
otrzymuje z różnych źródeł: od pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, policji, pielęgniarki 
środowiskowej. Głównym celem asystenta rodziny jest osiągniecie podstawowego poziomu stabilności 
życiowej w rodzinie, która umożliwi jej wychowanie dzieci. Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy 
pracownika socjalnego, którego zadanie polega między innymi na systematycznej diagnozie środowisk 
zagrożonych wykluczeniem i udzielanie im odpowiedniego wsparcia. Asystent rodziny kierowany jest do pracy 
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tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Asystent 
rodziny jest także koordynatorem kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin 
dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

·Zespół interdyscyplinarny, który zajmuje się problemem przemocy w rodzinie na terenie gminy. Wśród 
swoich członków skupia przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy 
również współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka 
w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 
w wysokości: 

1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej. 

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu są spójne z kierunkami działań przyjętymi 
w szczególności w następujących aktach prawnych: 

- ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

- ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

- ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, 

- ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- ustawie dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

- ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

- ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

- ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

- uchwale Nr IV/18/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bralin na lata 2019 – 2023. 

II. DIAGNOZA 

Gmina Bralin jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa wielkopolskiego, 
w powiecie kępińskim. Od północy graniczy z gminą Kobyla Góra (w powiecie ostrzeszowskim), a dalej 
w obrębie powiatu kępińskiego z gminami: Baranów, Kępno, Perzów i Rychtal. 

W zasobach infrastruktury społecznej gminy działają 1 żłobek, 2 przedszkola, 2 szkoły podstawowe. 
W Gminie Bralin wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zameldowanie stałe posiadało 6038 osób, z czego 2987 to 
kobiety, a 3051 to mężczyźni. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie z terenu Powiatu Kępińskiego były 
zarejestrowane 664 osoby, w tym: 396 kobiet; z prawem do zasiłku zarejestrowanych było ogółem: 133 osoby, 
w tym: 91 kobiet (stan na dzień 31.12.2020 r.). 

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej na terenie Gminy 
koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest on inicjatorem działań o charakterze pomocowym, 
aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

Pomoc i wsparcie w gminie Bralin z pomocy społecznej w 2020 r. uzyskało 327 osób, co stanowiło 5,42% 
wszystkich mieszkańców gminy. W gminie Bralin najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 
życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2020 r. było kolejno: 
długotrwała lub ciężka choroba (62 rodziny);  ubóstwo (48 rodzin), niepełnosprawność (31 rodzin); bezrobocie 
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(16 rodzin); bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 
(10 rodzin); potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności (10 rodzin); alkoholizm (9 rodzin). 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. z Gminy Bralin 4 dzieci wychowuje się w pieczy zastępczej (2 
w rodzinach spokrewnionych). Konieczność umieszczenia dziecka poza rodziną wynika często z dysfunkcji lub 
patologii środowiska, w którym żyje dziecko. Kształtowanie się pieczy zastępczej na terenie Gminy pokazuje 
poniższa tabela. 

Tabela nr 1: Wykaz dzieci z terenu Gminy Bralin umieszczonych w pieczy zastępczej 

(na podstawie danych z GOPS w Bralinie i PCPR Kępno) 

Rok Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
2018 7 
2019 4 
2020 4 

Tabela nr 2: Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w latach 2018 - 2020  

(na podstawie danych z GOPS w Bralinie) 

Rok Kwota odpłatności w złotych 
2018 16 628,32 
2019 15 665,33 
2020 18 331,22 

Tabela nr 3: Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny w latach 2018 – 2020 

        (na podstawie danych z GOPS w Bralinie) 

Rok Rodziny 
2018 2019 2020 

Ogółem 6 7 8 
Liczba dzieci                w 

rodzinach 
15 17 12 

III. ANALIZA SWOT 

Mocne strony Słabe strony 
- realizacja celów zawartych w dokumentach: 
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bralin, 
·Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
·Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego       ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
- funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bralinie 
- bezpłatne porady prawne oraz wsparcie psychologiczne i 
terapeutyczne dla mieszkańców gminy Bralin, 
- współpraca z CARITAS w przekazywaniu żywności, 
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny tj. 
placówkami oświatowymi, przychodniami zdrowia, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, Komendą Powiatową Policji, Sądem 
Rejonowym, kuratorami, Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy, 
- wystarczająca ilość placówek oświatowych na terenie gminy, 
- objęcie pomocą w postaci dofinansowania dożywiania dzieci w 
szkołach i przedszkolach,  
- pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłek 
szkolny). 
- rozwinięta baza rekreacyjno – sportowa, 
- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, 
- wspieranie rodzin i osób samotnych poprzez udzielenie pomocy, 
- doświadczenie, wiedza i kwalifikacje pracowników działających 
na rzecz rodziny. 

- brak chęci do podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej, 
- brak mieszkań socjalnych, 
- brak współpracy rodzin w zakresie zmiany stylu życia, 
- roszczeniowość i niezaradność rodzin korzystających z pomocy 
społecznej, 
- brak rodzin wspierających, 
- uzależnienia od alkoholu, narkotyków i środków odurzających, 
- utrudniony dostęp do poradnictwa specjalistycznego (psychiatra, 
mediator rodzinny), 
- brak pozytywnych wzorców osobowych w rodzinach 
dysfunkcyjnych, odrzucenie autorytetu szkoły/ nauczyciela, 
- brak świadomości społecznej o potrzebach i możliwościach w 
zakresie opieki rodziny zastępczej. 
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Szanse Zagrożenia 
- poprawa sytuacji rodzin wielodzietnych, 
- podnoszenie kwalifikacji przez pracowników instytucji 
wspierających rodzinę, 
- wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi 
rodzinę, 
- zmiana mentalności społecznej w kwestii postrzegania rodzin 
dysfunkcyjnych, 
- edukacja rodzin poprzez treningi umiejętności rodzicielskich, 
zarządzania budżetem domowym, dostęp do poradnictwa 
specjalistycznego, 
- mobilizowanie młodzieży i dorosłych poprzez kursy, szkolenia, 
udział w projektach aktywizujących zawodowo, 
- realizacja rządowych programów i możliwości pozyskiwania 
funduszy unijnych, 
- rosnące wsparcie finansowe dla rodzin o charakterze socjalnym. 

- wzrost kosztów utrzymania rodziny, 
- wzrost zjawisk społecznie nieakceptowanych, również wśród 
dzieci i młodzieży, tj. przemoc, alkoholizm, narkomania, 
uzależnienie od internetu itp., 
- zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo – wychowawczych przez 
rodziców, 
- rozluźnienie więzi rodzinnych, 
- dysproporcja pomiędzy otrzymywanymi świadczeniami 
finansowymi przez rodziny wielodzietne z niepracującymi 
rodzicami, a dochodami rodzin z 1 – 2 dzieci i pracującymi 
rodzicami, 
- przyzwyczajenie się rodzin do korzystania z pomocy społecznej, 
- system prawny (zbyt niskie kryteria dochodowe uprawniające do 
otrzymywania świadczeń socjalnych i świadczeń rodzinnych), 
- niewystarczająca ilość środków finansowych na realizację zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
- wzrost liczby zadań zleconych samorządom gminnym bez 
zabezpieczenia środków finansowych, 
- ograniczanie środków finansowych z budżetu państwa na 
zadania realizowane przez gminę, 
- wzrost demoralizacji dzieci i młodzieży, 
- dostęp dzieci i młodzieży do różnego rodzaju używek, 
- stereotypowe postrzeganie instytucji pomocowych. 

 Rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi stanowią znaczną część podopiecznych 
pomocy społecznej, w rodzinach tych występują dysfunkcje takie jak: 

- uzależnienia, 

- przemoc domowa, 

- bezradność w sprawach socjalno – bytowych, 

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

- problemy w pełnieniu ról społecznych. 

 Dysfunkcje te wyrażają się głównie niedojrzałością emocjonalną, niezaradnością w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, problemami wychowawczymi w środowisku rodzinnym i zawodowym. 

 W związku z powyższym istotną rolę odgrywa praca socjalna w połączeniu ze wsparciem finansowym 
i rzeczowym. Pracownicy socjalni to pierwsze osoby, które mają bezpośredni kontakt z rodziną w środowisku – 
przeprowadzając wywiady środowiskowe dokonują diagnozy problemów. 

IV. ZASOBY 

Lp. Nazwa placówki Rodzaj działalności 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Praca socjalna; praca asystenta rodziny; pomoc finansowa i 

rzeczowa; dożywianie dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach; 
specjalistyczne poradnictwo; aktywizacja społeczno – zawodowa; 
przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym; przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i 
energetycznych; wydawanie decyzji potwierdzających prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych; świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Przeciwdziałanie problemom dotyczącym nadużywania alkoholu, 
wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez 
działanie Punktu Konsultacyjnego. 

3. Zespół Interdyscyplinarny Wspieranie i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemu 
przemocy. 

4. Placówki służby zdrowia Działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej. 
5. Placówki oświatowe: żłobek, przedszkole, 

szkoła podstawowa 
Działalność edukacyjno – wychowawcza, wsparcie psychologiczno – 
pedagogiczne dla rodziców i dzieci. 

6. Sąd i kuratorzy sądowi Pomoc rodzinom w odzyskiwaniu prawidłowych relacji społecznych 
7. Komenda Powiatowa Policji Działania zapobiegające przemocy w rodzinie i prowadzenie 

monitoriungu dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem. 
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V. ADRESACI 

 Adresatami programu są: 

- rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

- dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki. 

VI.     ZADANIA I CELE 

Cel główny:  

Stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz 
wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. 

Cel szczegółowy 1 
Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka w rodzinach dysfunkcyjnych 

Zadania Wskaźnik realizacji działań 
Zapewnienie dziecku i rodzinie wsparcia i pomocy 
asystenta rodziny. 

- liczba rodzin objętych działaniami. 

Praca socjalna polegająca na wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu przez rodzinę zdolności do pełnienia 
prawidłowych funkcji w społeczeństwie, zapewnienie 
dostępu do poradnictwa specjalistycznego i informowanie o 
miejscach pomocy. 

- liczba rodzin objętych działaniami, 
- liczba i rodzaj działań. 

Udzieleni pomocy rodzinom, z których dzieci zostały 
umieszczone w pieczy zastępczej, w odbudowaniu 
środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i 
rolami pozwalającymi na powrót do rodziny biologicznej. 

- liczba rodzin objętych działaniami, 
- liczba i rodzaj działań. 

Cel szczegółowy 2 
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka 

Zadania Wskaźnik realizacji działań 
Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej. - liczba i formy udzielonej pomocy. 
Objęcie dożywianiem wszystkich osób, które tego 
wymagają. 

- liczba dzieci korzystających z dożywiania, 
- liczba rodzin korzystających z pomocy CARITAS. 

Zapewnienie osobom doznającym przemocy w rodzinie 
miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej. 

- liczba osób dorosłych i dzieci przebywających w 
placówkach. 

Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo 
– wychowawczej. 

- liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych 
ośrodkach, 
- wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu 
dzieci w placówkach. 

Cel szczegółowy 3 
Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania już 
istniejących problemów 

Zadania Wskaźnik realizacji działań 
Współpraca z kuratorami sądowymi, policją, placówkami 
oświatowymi w celu wypracowania wspólnych działań 
profilaktycznych. 

- liczba rodzin objętych działaniami, 
- liczba i rodzaj działań. 

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym. 

- liczba rodzin objętych działaniami, 
- liczba i rodzaj działań. 

Zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego 
oraz organizowanie i informowanie o miejscach pomocy. 

- liczba i formy przekazów informujących o miejscach 
pomocy. 

Działania aktywizujące zawodowo i społecznie na rzecz 
rodzin. 

- liczba i formy przekazów informujących o miejscach 
pomocy. 

Monitorowanie przez pracownika socjalnego środowisk 
zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do podjęcia 
terapii przez rodziców dzieci ze środowisk zagrożonych i 
monitorowanie terapii rodziców. 

- liczba rodzin objętych monitorowaniem. 

VII. FINANSOWANIE 

 Zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny będą realizowane i wdrażane etapowo i zgodnie 
z możliwościami finansowymi Gminy. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Bralin oraz 
dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. 
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VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

 Zakładanym efektem realizacji Programu jest polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucia 
bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia 
dla rodziny i dziecka. Działania są ukierunkowane na konsolidację współpracy różnych grup społecznych, 
organizacji pozarządowych, instytucji. Celem jest odbudowywanie właściwych relacji rodzinnych w tym: 
pozostawienia dzieci w miejscu zamieszkania, reintegracja rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do 
rodziny. 

IX. KOORDYNOWANIE I MONITORING 

 Monitoring realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 dla Gminy Bralin będzie 
opierał się przede wszystkim na gromadzeniu i analizowaniu danych będących w posiadaniu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, jako koordynatora Programu, i jednocześnie instytucji wiodącej przy jego 
realizacji. Działania wyznaczone do realizacji będą obszarami podlegającymi monitorowaniu. 

 Rezultatem monitoringu będą informacje przekazywane w sprawozdaniach z działalności Ośrodka, 
w tym również w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej oraz w Raporcie o stanie gminy za dany rok 
kalendarzowy. 
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UZASADNIENIE 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bralin 
na lata 2022 – 2024 

 
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 
r., poz. 821 z późn. zm.) art. 176 pkt 1 stanowi, iż do zadań własnych gminy należy opracowywanie i 
realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny. 
 Istotą rozwiązań ujętych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej jest stworzenie spójnego systemu narzędzi opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, jeżeli 
ma ona trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji, głównie natury opiekuńczo – 
wychowawczej. Działania podejmowane w ramach tego systemu mają zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w 
jej efekcie wyeliminowane zostało zagrożone zabranie dziecka z rodziny lub zapewniony został szybki 
powrót do rodziny dziecku, które z uwagi na jego dobro okresowo musiało zostać umieszczone poza nią. 
 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podkreśla prawo władz samorządowych 
do prowadzenia własnej polityki rodzinnej, z uwzględnieniem specyfiki problemów społecznych oraz 
posiadanych zasobów. 
 Biorąc pod uwagę potrzeby z zakresu wspierania rodziny, podjęcie niniejszej uchwały jest 
konieczne uzasadnione. 
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