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Wstęp 

Środowisko naturalne, jakim jest rodzina, ma największy wpływ na kształtowanie się i rozwój 

osobowości dziecka. To na rodzinie, która jest najważniejszą i podstawową grupą społeczną opiera się 

całe społeczeństwo. W niej przekazywane są wartości i tradycje, które ukierunkowują aktywność 

dziecka i jego postępowanie na całe życie. Rodzina prawidłowo funkcjonująca, jest źródłem poczucia 

własnej wartości i bezpieczeństwa. Stanowi oparcie w świetle problemów współczesnego świata. 

Silna i spójna rodzina potrafi przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom zarówno na etapie 

dzieciństwa, jak również w okresie dorastania.  

Postępujące przemiany społeczne, stanowią wielkie wyzwanie dla obecnej rodziny, które mają duże 

trudności w odnalezieniu się w zmieniającej się rzeczywistości. Ubóstwo, bezrobocie, przemoc  

w rodzinie, nadużywanie alkoholu czy trudności w wypełnianiu funkcjo opiekuńczo – 

wychowawczych to tylko niektóre z aspektów wpływających destrukcyjnie na prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny, prowadzących do wykluczenia z życia społecznego. Niejednokrotnie, 

pomimo podjętych prób, rodzina wykorzystując własny potencjał i zasoby, nie jest w stanie 

przezwyciężyć szeregu problemów jakie ją dotyka.  

W sytuacjach kryzysowych, pojawienia się zachowań dysfunkcyjnych, instytucje i służby społeczne 

zobowiązane są do podjęcia określonych działań mających na celu wsparcie i pomoc w przywróceniu 

prawidłowego funkcjonowania rodziny.  

Złożoność problemów dosięgających rodzinę, powoduje konieczność postrzegania i podjęcia działań 

na wielu płaszczyznach. Jedynie całościowe oraz interdyscyplinarne podejście, może zagwarantować 

kompleksowe wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w prawidłowym funkcjonowaniu 

społecznym i wypełnianiu swojej roli. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 opracowany został w oparciu m.in.  

o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., zakładającej 

stworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w celu przywrócenia zdolności do poprawnego 

funkcjonowania, poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny, rozwijania kompetencji opiekuńczo – 

wychowawczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. Realizowany Program 

uwzględnia także uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 r., poz. 1860). 

Gminny Program zakłada skupienie się nie tylko na problemach dziecka, ale także na szeroko 

pojmowanej sytuacji całej rodziny, ujmując także pomoc i wsparcie dla kobiet z zagrożoną ciążą, 

narodzin dziecka z nieuleczalną chorobą, podjęcie działań uwzględniających umieszczenie dziecka  

w pieczy zastępczej, w celu umożliwienia mu powrotu do rodziny biologicznej.  
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Tylko dzięki utworzeniu sprawnego systemu wsparcia, obejmującego zaangażowanie i współpracę 

osób, instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, możliwe będzie skuteczne 

realizowanie powyższego Programu, a tym samym poprawienie funkcjonowania społecznego przez 

rodziny z Gminy Maków Podhalański. 

Podstawy prawne Programu 

Za podstawę do niniejszego Programu posłużyły następujące przepisy i dokumenty: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 z późń. zm.) 

 Konwencja o Prawach Dziecka 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814  

z późn. zm.) 

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

z 2017 roku poz. 697) 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. 

zm.) 

 Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

682) 

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

z 2016 r., poz. 1860) 

 

1. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

1.1.  Zadania gminy 

Zadania Gminy Maków Podhalański, które przewidziane są w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie 

Podhalańskim. W świetle w/w ustawy do zadań własnych gminy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności przez 

rodziny wspierające; 
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5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej 

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy; 

 

2. Formy wspierania rodziny prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Makowie Podhalańskim. 

Gmina Maków Podhalański realizując swój obowiązek wspierania rodzin poprzez działalność 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. Wsparcie rodzinie zapewniane 

jest zarówno poprzez pracę z rodziną, jak również poprzez zapewnienie pomocy w opiece  

i wychowywaniu dziecka, koordynację przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu  

w przypadku narodzin bardzo ciężko chorego dziecka.  

Działalność wspierająca funkcjonowanie rodziny skupia się również na: 

1) dokonaniu analizy sytuacji rodziny i jej środowiska rodzinnego, 

2) diagnozie oraz rozpoznaniu przyczyn kryzysu w rodzinie, celem wypracowania odpowiednich 

i skutecznych form oddziaływania, zapewniających przezwyciężenie trudności przez rodzinę, 

3) wzmacnianiu roli i funkcji rodziny, 

4) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodzin, 

5) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin, 

6) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

7) pomocy w integracji rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny. 

8) poradnictwa w zakresie pokonywania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka 

urodzonego z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą. 

W swojej działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z następującymi 

instytucjami, organizacjami oraz służbami: 

1) Gmina Maków Podhalański, 

2) Placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy Maków Podhalański, 

3) Organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie gminy Maków Podhalański, 

4) Kościołem katolickim, 

5) Rodzinami zastępczymi funkcjonującymi na terenie gminy Maków Podhalański, 

6) Miejskim Ośrodkiem Kultury w Makowie Podhalańskim, 
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7) Ośrodkami Pomocy Społecznej znajdującymi się na terenie powiatu suskiego, 

8) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, 

9) Zespołem Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, 

10)  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim, 

11)  Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Juszczynie, 

12)  Sądami rodzinnymi. 

 

2.1.  Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zapewnia pomoc finansową oraz 

rzeczową, oferuje wsparcie w postaci pracy socjalnej, poradnictwa oraz udzielania informacji.  

Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest głównie w postaci zapewnienia kontaktu z psychologiem 

dyżurującym w każdy wtorek na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Punkcie Informacji Wsparcia 

i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. 

 

2.2.  Terapia i mediacje 

Pomoc terapeutyczną, poradnictwo oraz wsparcie dotyczące uzależnień zapewnia  

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Wsparcie dla ofiar dotkniętych przemocą w rodzinie uzyskać można w Punkcie Informacji Wsparcia  

i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje również z Zespołem Interwencji Kryzysowej  

w Suchej Beskidzkiej oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Makowie Podhalańskim.  

 

2.3.  Pomoc prawna 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim poprzez funkcjonowanie Punktu 

Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie zapewnia wsparcie  

w postaci bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez Konsultanta do spraw prawnych. Siedziba 

Punktu, funkcjonującego od 2010 r. znajduje się w MOPS, porad prawnych można zasięgnąć w każdy 

czwartek. 

 

2.4.  Pomoc finansowa oraz rzeczowa 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizując zadania zawarte w ustawie 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udziela wsparcia osobom i rodzinom w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Celem pomocy społecznej jest przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, doświadczanych przez osoby i rodziny, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
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1) ubóstwa, 

2) sieroctwa, 

3) bezdomności, 

4) bezrobocia, 

5) niepełnosprawności, 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7) przemocy w rodzinie, 

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

10)  bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, 

11)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo 

– wychowawcze, 

12)  trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

13)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

14)  alkoholizmu lub narkomanii, 

15)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

16)  klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Wsparcie finansowe realizowane jest w postaci zasiłków:  

- stałego,  

- okresowego,  

- zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego, 

- zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną lub  

w wyniku zdarzenia losowego,  

- składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

- sprawowania pogrzebu, 

- zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie. 

Pomoc na rzecz dzieci świadczona jest również w ramach rządowego programu  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tą formą pomocy objęte są dzieci realizujące obowiązek 

szkolny, pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – finansowej. 

 

2.5.  Praca socjalna 

Praca socjalna ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenia 

warunków sprzyjających temu celowi.  
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Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wspiera zmiany społeczne, rozwiązywanie problemów  

w stosunkach międzyludzkich oraz wydobywanie z ludzi sił i potencjału, aby mogli osiągnąć 

dobrobyt. W chwili obecnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 

profesjonalną pracę socjalną świadczy wykwalifikowana kadra pracowników socjalnych. Praca 

socjalna prowadzona jest w formie: 

- pracy socjalnej z jednostką, 

- pracy socjalnej z grupą osób lub rodziną, 

Wśród form pracy socjalnej oferowanej przez MOPS Maków Podhalańskim wyróżnić można:  

- działania mające na celu pomoc doraźną w szczególnie nagłych przypadkach, 

- formę wspomagającą, wynikającą z diagnozy i analizy sytuacji osoby/rodziny, 

- działania wspierające rozwój osób zagrożonych patologiami społecznymi. 

 

2.6.  Asystent rodziny 

Asystent rodziny w swojej pracy realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. Do głównych zadań asystenta rodziny należy:  

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzina we współpracy z członkami rodziny  

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

9) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej; 

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych; 

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 
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15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; 

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

17) sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się  

w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą; 

20) koordynacja poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji  

i wychowaniu w przypadku narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. 

 

Ważnym elementem w asystenturze jest informowanie rodzin o możliwościach korzystania z różnych 

form pomocy, zapewnianych przez instytucje działające na terenie gminy na rzecz dziecka i rodzin.  

W swojej pracy asystent rodziny opiera się na opracowywanym przy współpracy z członkami rodziny 

oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym – Planie Pracy z Rodziną. Plan ten zapewnia 

indywidualne podejście do rodziny, diagnozę problemów z jakimi zmaga się rodzina, wskazanie jej 

zasobów, potrzeb oraz wyznaczenie realnych celów i określenie konkretnych działań mających na celu 

poprawę funkcjonowania rodziny w społeczeństwie.  

W przypadku, gdy dochodzi do sytuacji umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, asystent rodziny 

współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, zadania asystenta 

rodziny skupiają się na współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej: 

 przekazanie organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej Planu Pracy z Rodziną, który jest 

opracowywany i realizowany przez asystenta rodziny we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

 udział w przygotowaniu planu pomocy dziecku we współpracy z koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej i odpowiednio rodziną zastępczą, prowadzącym rodzinny dom dziecka lub 

we współpracy z placówką opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego; 

 udział przy dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej i instytucjonalnej przez zespół, w skład którego wchodzi asystent rodziny 

prowadzący pracę z rodziną. 

Istotnym aspektem pracy asystenta rodziny jest również współpraca z jednostkami administracji 

rządowej i samorządowej oraz jednostkami pozarządowymi. Asystent rodziny jest w stałym kontakcie 

z kadrą pedagogiczną szkół i placówek wychowawczych, celem tej współpracy jest wspólne objęcie 

pomocą dzieci pochodzących z rodzin, w których występuje niewydolność opiekuńczo – 
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wychowawcza. W swojej pracy asystent współpracuje również z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz  

z grupami roboczymi, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, w przypadku rodzin objętych asystenturą. 

Asystent rodziny prowadzi także poradnictwo w zakresie dostępnych instrumentów polityki na rzecz 

rodziny, zapewnia pomoc w przezwyciężaniu problemów wychowawczych, wspiera w realizacji 

codziennych obowiązków. 

Pracując w środowisku rodziny, towarzysząc rodzinie w jej codziennych próbach przezwyciężania 

trudnych sytuacji życiowych, asystent rodziny zapewnia wsparcie psychologiczne oraz motywuje 

członków rodzin do aktywnego działania na rzecz poprawy warunków, w jakich funkcjonuje rodzina. 

Nadrzędnym celem wsparcia asystenta rodziny jest zapewnienie pomocy rodzinie w zachowaniu 

integralności, przeciwdziałaniu marginalizacji oraz konieczności umieszczenia dzieci w rodzinie 

zastępczej. 

2.7.  Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

27 grudnia 2010 r. Zarządzeniem Burmistrza Makowa Podhalańskiego powołany został Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do głównych zadań realizowanych 

przez Zespół Interdyscyplinarny należy wymiana informacji, wypracowanie i monitorowanie procedur 

postępowania w sytuacji występowania przemocy w rodzinie, określeniu potrzeb, uwzględnieniu 

celów we wspólnym planowaniu zadań, ich podziale i ewolucji ze szczególnym uwzględnieniem 

aktywnej, podmiotowej roli rodziny. Zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc 

dziecku i rodzinie. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego pozwala na wspólne określenie strategii 

pomocy, wzmacniając jej efektywność. Gwarantuje również profesjonalny nadzór, zapewnia lepsze 

wykorzystanie lokalnego potencjału, sprawniejszą kontrolę i ocenę skuteczności działań oraz 

podejmowanie właściwych kroków w przypadku pojawienia się nowych problemów, barier  

i zagrożeń. W ramach działalności Zespołu dokonywana jest również diagnoza problemu 

występowania przemocy w rodzinie, opracowywany i realizowany jest również plan pomocy  

w indywidualnych przypadkach. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji, instytucji oświaty i ochrony zdrowia, 

przedstawiciele Sądu Rejonowego i Prokuratury. 

 

3. Charakterystyka Gminy Maków Podhalański – ujęcie statystyczne 

Gminę Maków Podhalański, oprócz samego miasta stanowiącego centrum administracji gminy 

wchodzi 6 wsi: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka. 
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W sferze demograficznej, na przestrzeni ostatnich dwóch lat można zaobserwować niewielki spadek 

liczy ludności w Gminie Maków Podhalański, odpowiednio w 2014 r. liczba ludności wynosiła 16403 

natomiast w 2015 r. – 16361, w 2016 r. – 16351. Utrzymuje się przewaga liczby kobiet do mężczyzn, 

odpowiednio 2014 r. – 8364/8039, w roku 2015 – 8324/8037 i w 2016 – 8317/8034. O powyższej 

dysproporcji stanowi nierówna umieralność, która jest większa u mężczyzn. Niewielki spadek na  

obserwowany jest także wśród dzieci i młodzieży w wieku do lat 17, w 2014 r. –  3302, w 2015 r. – 

3217 i w roku 2016 – 3217.  

W Gminie systematycznie spada liczba osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotni, jak 

również zmniejszyła się liczba osób długotrwale bezrobotnych i liczba osób bezrobotnych z prawem 

do zasiłku. W 2014 r. liczba osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wniosła – 743, w 2015 – 612,  

w 2016 – 399. Bezrobotni długotrwale stanowili odpowiednio w 2014 – 388, 2015 – 308, w 2016 – 

164. Natomiast liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła w 2014 – 80, w 2015 – 79,  

w 2016 – 53.  

Gmina Maków Podhalański dysponuje 31 mieszkaniami komunalnymi w tym 6 lokalami socjalnymi. 

Na infrastrukturę składa się 13 przedszkoli, 8 szkół podstawowych i 4 szkoły gimnazjalne. 

Analizując dane dotyczące korzystających z pomocy i wsparcia MOPS w Makowie Podhalańskim 

zauważyć można utrzymującą się liczbę osób którym udzielono pomocy i wsparcia: w 2014 r. 

wyniosła ona 859, w 2015 – 852, natomiast w 2016 - 860. Liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie wyniosła 505 w 2014 r., 501 w 2015 i 495 w 2016. 

Utrzymuje się tendencja częściej korzystających z pomocy kobiet, w 2014 r. 452 kobietom zostało 

przyznane świadczenie i 366 mężczyznom, w 2015 r. liczba ta wyniosła odpowiednio 302 kobiety, 

276 mężczyzn i w 2016 r. 448 kobiet i 381 mężczyzn. 

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż dominującą przyczyną korzystania  

z pomocy w 2016 r. jest ubóstwo, a następnie: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, potrzeba ochrony 

macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc w rodzinie, zdarzenie losowe, opuszczenie 

zakładu karnego, bezdomność. Na terenie Gminy w 379 rodzinach znajdujących się w ubóstwie, żyje 

990 osób, co stanowi 6,1% ogółu mieszkańców. W tej grupie oprócz ubóstwa najczęściej występuje 

inna przyczyna np. bezrobocie. Wzrosła liczby świadczeniobiorców, którym udzielono pomoc z uwagi 

na bezradność opiekuńczo – wychowawczą, w 2014 r. wynosiła ona 83 rodziny, w których liczba osób 

wyniosła 341, natomiast w 2015 r. już 143 rodziny, tendencja ta uległa spadkowi w 2016 r. – 114 

rodzin. 
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Poniższa tabela systematyzuje omówione dane zawierające informacje o liczbie rodzin dotkniętych 

trudną sytuacją życiową. 

 

Od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” w 2014 r. wszczęto 37 

procedur, w roku 2015 – 33, w roku 2016 - 30. Zwiększyła się liczba rodzin objętych procedurą 

„Niebieskiej Karty” z 48 w 2014 do 57 w 2015 r., i 60 w 2016 r. Zwiększyła się liczba powołanych 

Grup Roboczych, w 2014 i 2015 r.  – 57, natomiast w 2016 - 84. Zarówno w roku 2014, 2015 i 2016 

Zespół Interdyscyplinarny 7 krotnie spotykał się na zebraniach strategicznych. 

Realizując zadania w zakresie dostępności pomocy i wsparcia dla osób i rodzin doświadczających 

przemocy w rodzinie, przy MOPS Maków Podhalański działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy 

dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Pomoc specjalistyczną udzielają: prawnik, psycholog, 

pedagog i pracownik socjalny. W 2014 r. Punkt udzielił 76 konsultacji, z tego 35 osób objętych było 

regularnymi konsultacjami psychologicznymi, 5 osób objętych konsultacjami prawnymi, 18 osobom 

udzielono konsultacji informatyczno- edukacyjno – socjalnymi oraz 16 osób było objętych wsparciem 

pedagogicznym. W 2015 r. liczba konsultacji wyniosła 74, nie zmieniły się dane dotyczące liczby 

osób korzystających ze wsparcia psychologicznego, prawnego, konsultacji edukacyjno – socjalnych i 

 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ  

2014   2015  2016 

UBÓSTWO 
395 391 379 

SIEROCTWO 
0 0 0 

BEZDOMNOŚĆ 
3 4 4 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 
91 112 74 

W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 

83 105 64 

BEZROBOCIE 
238 219 217 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
182 190 185 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 
227 255 280 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

83 143 141 

PRZEMOC W RODZINIE 
9 5 7 

ALKOHOLIZM 
51 43 40 
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pedagogicznym. W 2016 r. liczba konsultacji wyniosła 60, z czego 29 osób objętych było 

konsultacjami psychologicznymi, 11 osób objętych było konsultacjami prawnymi, 12 osobom 

udzielono konsultacji informatyczno-edukacyjno-socjalnymi oraz 8 osób było objętych wsparciem 

pedagogicznym. 

W kwestii liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych/pieczy zastępczej 2016 r. wyniosła 6 

dzieci. 

4. Cele programu 

Lp. Cel programu Odbiorcy zadania Realizator Termin 

1. Zapewnienie wsparcia rodzinie 

przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej wsparcia asystenta 

rodziny. 

Rodziny z terenu 

Gminy Maków 

Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

Lata 2017- 2019 

2. Prowadzenie konsultacji i 

poradnictwa specjalistycznego w 

zakresie przeciwdziałania 

kryzysom i wspierania rodzin. 

Dzieci, młodzież i 

dorośli z Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

Lata 2017-2019 

3. Udzielanie konsultacji prawnych z 

zakresu prawa rodzinnego. 

Mieszkańcy Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2017-2019 

4. Prowadzenie poradnictwa oraz 

konsultacji psychologicznych 

Mieszkańcy Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2017-2019 

5. Współpraca merytoryczna z 

prokuraturą, sądem, policją oraz z 

instytucjami i osobami fizycznymi 

w zakresie wspierania rodziny 

Pracownicy jednostek 

oraz mieszkańcy Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2017-2019 

7. Organizacja oraz dofinansowanie 

szkoleń i kursów 

specjalistycznych podnoszących 

kwalifikacje w zakresie 

wspierania rodziny 

Pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

W miarę potrzeb 

8. Uczestnictwo w ogólnopolskich 

kampaniach i akcjach 

wspierających rodzinę 

Mieszkańcy Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2017-2019 
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9. Udział w programach rządowych 

zapewniających pomoc w 

dożywianiu dzieci z rodzin 

przeżywających trudności 

Rodziny z Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

przy współpracy z 

placówkami oświaty 

Lata 2017-2019 

10. Ustanowienie rodzin 

wspierających oraz finansowanie 

ich szkoleń i działalności 

Rodziny z terenu 

Gminy Maków 

Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2017-2019 

11. Współfinansowanie pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domie dziecka, 

placówce opiekuńczo – 

wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo – 

terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym 

Dzieci z terenu Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2017-2019 

12. Prowadzenie monitoringu sytuacji 

dziecka z rodziny zagrożonej 

kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych 

Dzieci z rodzin 

zagrożonych kryzysem 

lub przeżywających 

trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – 

wychowawczych z 

terenu Gminy Maków 

Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2017-2019 

13. Zapewnienie wsparcia kobietom w 

ciąży zagrożonej, rodzinom w 

przypadku narodzin ciężko 

chorego dziecka  

Rodziny z terenu 

Gminy Maków 

Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2017-2019 

 

 

5. Zakładane źródła finansowania Programu 

Źródłem finansowania Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 są środki finansowe: 

1) środki własne Gminy Maków Podhalański, 

2) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wsparcia jednostek samorządu 

terytorialnego, 

3) środki finansowe pozyskane z samorządu województwa, 
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4) środki finansowe pozyskane z funduszy unijnych. 

 

6. Zakładane rezultaty realizacji Programu 

Zakładanymi rezultatami realizacji Programy Wspierania Rodziny są: 

1) wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych bezradnością opiekuńczo – 

wychowawczą oraz rodzin dysfunkcyjnych, 

2) wzmocnienie procesu aktywizacji osób oraz członków rodzin dysfunkcyjnych celem 

uczestnictwa w życiu społecznym, kontynuowania nauki, uzyskiwaniu kwalifikacji 

zawodowych oraz podejmowania pracy, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych i promujących wartości rodzinne, mających na celu 

zwiększenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie postaw prorodzinnych, 

4) zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej do rodziców biologicznych 

   

7. Monitoring i ewaluacja 

Monitoring oraz ewaluacja Programu Wspierania Rodziny odbywać się będzie poprzez gromadzenie, 

analizę i interpretację danych oraz: 

1) złożenie przez burmistrza w terminie do dnia 31 marca każdego roku Radzie Miejskiej 

rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie 

potrzeb związanych z ich realizacją.  

2) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

Uzyskane dane będą podstawą do oceny wartości Programu Wspierania Rodziny 2017 – 2019 oraz 

pomogą w dalszym planowaniu, realizacji oraz rozwoju jego działań. Ewaluacja będzie miała na celu 

wskazanie kierunku ewentualnych zmian w zapisach programu. Pozwoli to na sprawdzenie 

efektywności i skuteczności przyjętych założeń programowych oraz sposobu wydatkowania środków 

przeznaczonych na realizację Programu. 


