
UCHWAŁA Nr 489/2008 
ZARZĄDU POWIATU W MY ŚLENICACH 

z dnia 12 marca 2008 roku 
 

w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie  
w Powiecie Myślenickim na lata 2008 – 2013. 
 

  
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 4) 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593  
z późn. zm.), art. 6 ust 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493), w związku z Uchwałą Nr XLVI/337/2006 Rady 
Powiatu w Myślenicach z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006 – 2013, 
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się ”Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 – 
2013”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

1. W ramach Programu, o którym mowa w § 1, zakłada się do realizacji następujące programy 
szczegółowe stanowiące jego załączniki: 
a) ”Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany  
w Powiecie Myślenickim w 2008 roku”, jako zadanie z zakresu administracji rządowej 
realizowane przez powiat myślenicki; 
b) ”Program przeciwdziałania przemocy domowej – pomoc ofiarom przemocy – realizowany 
w powiecie myślenickim w 2008 roku”, jako zadania własne poszczególnych gmin powiatu 
myślenickiego. 
2. Realizacja przez Powiat Myślenicki szczegółowego programu, o którym mowa: 
- w pkt. 1 lit. a) będzie moŜliwa po przyznaniu na ten cel środków finansowych z budŜetu 
państwa, 
- w pkt. 1 lit. b) będzie moŜliwa w oparciu o stosowne porozumienia i umowy zawarte 
wcześniej pomiędzy samorządem powiatowym i poszczególnymi samorządami gminnymi  
oraz w oparciu o środki finansowe tych gmin lub z funduszy Unii Europejskiej, a takŜe 
innych źródeł zewnętrznych. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Myślenicach. 
 

§ 4 
 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

       STAROSTA MYŚLENICKI 
        Stanisław Chorobik 
 
 



Załącznik  
do Uchwały nr 489 /2008 

Zarządu Powiatu w Myślenicach 
z dnia 12 marca 2008 roku 

 

                                  
 

POWIATOWY PROGRAM POMOCY 
DZIECKU I RODZINIE  

W POWIECIE MY ŚLENICKIM  
NA LATA 2008 -2013 

 
 
                      
 
                                  OPRACOWANIE: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 
 
 
I. WPROWADZENIE:  
 
„ Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i moŜliwości”.  
Jednym z głównych zadań pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom 
poprzez podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego usamodzielnienia 
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem a w przypadku zaistnienia 
trudnej sytuacji udzielenia wsparcia osobom i rodzinom w przezwycięŜaniu 
tejŜe sytuacji poprzez zapewnienie w miarę moŜliwości profesjonalnej pomocy 
rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej w tym alkoholizmu  
i przemocy w rodzinie i umoŜliwienie im Ŝycia w warunkach odpowiadających 
godności człowieka.  
Pomoc społeczna funkcjonuje i opiera się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.)  
 
Według ustawy do zadań własnych powiatu naleŜy tworzenie i wdraŜanie 
programów pomocy rodzinie a w szczególności dziecku. 
W związku z realizacją zadań postawionych samorządowi powiatowemu  
w zakresie pomocy społecznej niezbędne jest profesjonalne i systemowe 



rozwiązanie problemów opieki nad dzieckiem i rodziną. Ma on ułatwić 
skuteczne niesienie pomocy rodzinom powiatu myślenickiego. Działania będą 
mogły być realizowane w ramach moŜliwości finansowych i organizacyjnych 
powiatu myślenickiego, a takŜe w oparciu o fundusze budŜetu państwa, 
fundusze Unii Europejskiej i dotacje gminne. Adresatami świadczeń z pomocy 
społecznej są rodziny najuboŜsze i jednocześnie dotknięte określonymi 
dysfunkcjami. Pomoc społeczna ma do dyspozycji róŜne formy usług, które 
mogą być w bardziej adekwatny sposób dostosowane do potrzeb konkretnej 
rodziny. 
 
Szczegółowe zasady organizowania pomocy rodzinie określone zostały  
w rozdziale 4 - opieka nad dzieckiem i rodziną - ustawy o pomocy społecznej  
w art.70 ust.1, który brzmi:  
 
Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej 
rodziny udziela się pomocy, w szczególności w formie: 
 

1) poradnictwa rodzinnego,  
2) terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne 

i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do 
wypełniania zadań, 

3) pracy socjalnej, 
4) zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną, 
 

 
II. OBSZARY PRIORYTETOWE: 
 
Opracowując Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach wyznaczyło 4 obszary działań, które 
uwaŜa za priorytetowe: 

1. Pomoc rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej. 
2. Pomoc na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich 
wychowanków opuszczających zastępcze formy wychowania. 

3. Propagowanie i rozwój sieci rodzicielstwa zastępczego. 
4. Doskonalenie zawodowe kadr jednostek pomocy społecznej i innych 

podmiotów w zakresie pomocy rodzinie i dziecku. 
 
 
Ad 1. Pomoc Rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej.  
 
Wstęp: Działania na rzecz rodziny podejmuje samorząd wspierając rodziny 
przede wszystkim dotknięte: bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością, 
bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Rodzina ma do spełnienia 
waŜną funkcję jako podmiot inwestujący w młode pokolenie. Do głównych 
zadań rodziny naleŜy wypełnianie funkcji opiekuńczej i wychowawczej, dąŜenie 



do zapewnienia dzieciom, jak najlepszych warunków edukacji i rozwoju. 
JednakŜe świadectwem prawidłowego funkcjonowania rodzin jest równieŜ 
dbałość o starsze pokolenie i zabezpieczenie odpowiedniej opieki osobom 
chorym i niepełnosprawnym. Zadaniem samorządu jest dąŜenie w swoich 
działaniach do wspierania i pomocy rodzin w jak najszerszym zakresie. 
 
 
CEL GŁÓWNY 1 
Stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie 
myślenickim. 
 
CEL SZCZEGÓLOWY 1.1 
Kierunek działań 
- pobudzanie aktywności własnej rodziny w rozwiązywaniu problemów 
- zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieŜy oraz rodzin zagroŜonych 
  dysfunkcjami 
- prowadzenie pracy socjalnej z rodziną 
- udzielanie poradnictwa rodzinnego 
- organizowanie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego 
- udzielanie pomocy rodzinom w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom istniejących problemów w rodzinach  
   powiatu myślenickiego 
- opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób   
   stosujących przemoc w rodzinie 
- zapewnienie dzieciom pozbawionych opieki rodzicielskiej, opieki 
   i wychowania w rodzinnych formach opieki zastępczej 
- stwarzanie moŜliwości udzielania pomocy i wsparcia ofiarom przemocy oraz  
  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej 
-uzupełnianie infrastruktury społecznej powiatu myślenickiego o placówki  
  wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieŜy niedostosowanej społecznie lub  
  zagroŜonej niedostosowaniem  
- udzielanie pomocy mającej na celu usamodzielnienie i integrację ze  
  środowiskiem osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze i placówki  
  opiekuńczo – wychowawcze 
- utworzenie mieszkania chronionego dla wychowanków opuszczających  
  placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze 
 
OCZEKIWANE EFEKTY: 
  

1. Zwiększenie aktywności własnej rodziny  
2. Zmniejszenie obszaru zjawisk patologicznych  
3. UmoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenia trudnych sytuacji 
Ŝyciowych 

4. Niesienie wieloaspektowej pomocy dzieciom a zwłaszcza rodzinom  
z problemami 



5. UmoŜliwienie udzielania pomocy grupom szczególnego ryzyka: rodzinom 
i osobom niepełnosprawnym, chorym, bezrobotnym, uzaleŜnionym, 
niepełnym, dysfunkcyjnym 

6. Zbudowanie systemu wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy 
 
Ad 2. Pomoc na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków 
opuszczających zastępcze formy wychowania. 
 
Wstęp: Dzieci i młodzieŜ, która częściowo lub całkowicie pozbawiona jest 
opieki ze strony rodziny wymaga pomocy poprzez zapewnienie im opieki 
zastępczej. Zastępcze, rodzinne formy opieki nad dziećmi są najlepszym 
rozwiązaniem w przypadku, gdy dziecko pozbawione jest moŜliwości rozwoju 
w swojej biologicznej rodzinie. Przyjęte rozwiązania ustawowe kładą 
szczególny nacisk na rozwijanie rodzinnych form opieki z mniejszym 
wskazaniem na rozwój placówek opiekuńczo – wychowawczych. Rodzinne 
formy opieki najlepiej zabezpieczają potrzeby emocjonalne dziecka (potrzeba 
miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa), co w placówkach często bywa 
utrudnione, a niejednokrotnie nie moŜliwe do spełnienia. Dodatkowym atutem 
wychowania w warunkach rodzinnych, jest umoŜliwienie dzieciom 
pozbawionych opieki własnych rodziców, wszechstronnego przygotowania się 
do samodzielnego odpowiedzialnego Ŝycia. 
 
CEL GŁÓWNY 2 
Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza 
naturalnym środowiskiem rodzinnym oraz pomoc dzieciom objętym 
zastępczymi formami wychowania w przystosowaniu się do samodzielnego 
Ŝycia. 
 
CEL SZCZEGÓLOWY 2.1. 
Kierunek działań: 
Organizowanie i wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej  
1.Tworzenie i rozwój infrastruktury rodzin zastępczych zawodowych 
niespokrewnionych z dzieckiem. 
2. Rozwój współpracy lokalnych instytucji działających na rzecz rodziny 
mającej na celu pozyskiwanie kandydatów do sprawowania zastępczych form 
opieki.  
3. Współuczestnictwo w organizacji szkoleń dla kandydatów na rodziców 
zastępczych. 
4. Utworzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych przy współudziale OIK. 
5. Zorganizowanie sieci rodzin zastępczych niespokrewnionych – zawodowych.  
 
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2 
Zapewnienie dzieciom pozbawionych opieki, wychowania w warunkach 
rodzinnych. 
Kierunek działań: 



1. Praca z rodzina biologiczną dziecka przebywającego w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej. 

2. Opracowywanie i wdraŜanie programów mających na celu przywrócenie 
rodzinom naturalnym funkcji wychowawczej, społecznej i ekonomicznej. 

3. Stworzenie systemu współpracy i komunikacji pomiędzy organizacjami  
i instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie. 

 
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3 
Zapewnienie wszechstronnej pomocy usamodzielniającym się wychowankom 
rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieŜowych 
ośrodków wychowawczych, szkolnych ośrodków wychowawczych.  
Kierunek działań: 

1. Informowanie i pomoc w ustalaniu przysługujących wychowankom 
świadczeń oraz w uzyskaniu zatrudnienia. 

2. Zorganizowanie przy współudziale OIK grupy edukacyjno- wspierającej 
dla usamodzielniających się wychowanków. 

3. Przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie i kontynuowanie 
nauki oraz pomocy rzeczowej na zagospodarowanie.  

4. Podjęcie starań w celu zorganizowania róŜnorodnych form mieszkań 
(mieszkania chronione, mieszkania usamodzielnienia) dla 
usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – 
wychowawczych oraz wychowanków rodzin zastępczych. 

  
Ad 3. Propagowanie i rozwój sieci rodzicielstwa zastępczego. 
 
CEL GŁÓWNY 3 
Zapewnienie warunków do organizowania i wspierania rodzinnych form 
opieki zastępczej. 
 
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1 
Kierunki działań: 
Upowszechnienie roli i znaczenia rozwoju rodzinnych, zastępczych form opieki 
poprzez:  

1.Promowanie w prasie lokalnej zastępczych form opieki rodzinnej poprzez  
   pisanie artykułów do gazet lokalnych, promowanie tego typu opieki za   
   pomocą ulotek, folderów plakatów. 
2. Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 
3. Promowanie zastępczych form opieki podczas organizowanych szkoleń,  
    festynów rodzinnych, pikników upamiętniających dzień rodzicielstwa  
    zastępczego. 
4.Współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, indywidualnymi  
   sponsorami i darczyńcami od których rokrocznie pozyskiwane będą środki  
   na organizację w/w działań.  

 
Ad 4. Doskonalenie zawodowe kadr jednostek pomocy społecznej i innych 
podmiotów w zakresie pomocy rodzinie i dziecku. 



 
Wstęp: Zmiany, które dokonują się w pomocy społecznej, w jej roli oraz 
sposobach rozwiązywania problemów wymagają adekwatnego kształcenia  
i doskonalenia umiejętności kadr pomocy społecznej a takŜe innych 
współpracujących z nią podmiotów. Stanowi to niezbędny warunek w celu 
właściwego realizowania ustawowych zadań w zakresie pomocy rodzinie  
a zwłaszcza dziecku. 
 
CEL GŁÓWNY 4  
Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy rodzinie  
i dziecku. 
 
CEL SZCZEGÓŁOWY 4.1  
Kierunek  działania: 
 
1. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach dotyczących 
specjalistycznej pomocy dziecku i rodzinie.  
2. PodwyŜszanie kwalifikacji pracowników jednostek pomocy społecznej w tym 
PCPR i OIK poprzez nieustanne dokształcanie oraz organizowanie  
i współorganizowanie spotkań i konferencji dotyczących lokalnej pomocy 
dziecku i rodzinie. 
3.Organizowanie cyklicznych spotkań pracowników słuŜb społecznych, 
instytucji i organizacji pozarządowych związanych z pomocą społeczną w celu 
wymiany opinii i doświadczeń związanych z pracą na rzecz rodziny i dziecka. 
4. Opracowywanie projektów w celu pozyskiwania środków finansowych na 
podnoszenie kwalifikacji pracowników słuŜb społecznych, a takŜe na 
prowadzenie programów pomocowych dla podniesienia jakości pomocy dziecku 
i rodzinie. 
III. REALIZATORZY PROGRAMU:  
 
Realizatorami Programu będą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Myślenicach oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa przy PCPR  
w Myślenicach, szczególnie przy współpracy funkcjonujących na terenie 
powiatu myślenickiego instytucji i organizacji zobowiązanych do działań  
z zakresu pomocy rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy, a zwłaszcza Gminnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych. 
 
IV. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PROGRAMU: 
 
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami),  
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.),  
3. Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 



4. Uchwała Nr XLVI/337/2006 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 24 maja 
2006 roku w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006 – 2013. 
 
V. ZAŁO śENIA KO ŃCOWE PROGRAMU: 
 
1. Program jest zgodny z załoŜeniami Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006-2013 i koreluje  
z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Małopolskim 
Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013, 
Małopolskim Programem Polityki Prorodzinnej, Strategią Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013, 
2. Dla sprawnej realizacji poszczególnych celów i kierunków działań 
niniejszego programu, w razie potrzeby, moŜliwe jest opracowywanie, 
uchwalanie i podejmowanie realizacji przez Powiat Myślenicki innych, 
bieŜących programów szczegółowych w formie załączników do niniejszego 
programu, co stoi w zgodzie ze Strategią Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006-2013. 
 
VI. ZAŁ ĄCZNIKI - PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE: 
 
Dla skutecznej realizacji celów określonych w obszarze priorytetowym nr 1, 
zakłada się do realizacji następujące bieŜące programy szczegółowe stanowiące 
załączniki do niniejszego Programu: 
a) Załącznik nr 1: ”Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie realizowany w Powiecie Myślenickim w 2008 roku” - jako 
zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat myślenicki, 
ze środków z budŜetu państwa 
b) Załącznik nr 2: ”Program przeciwdziałania przemocy domowej – pomoc 
ofiarom przemocy - realizowany w powiecie myślenickim w 2008 roku” – jako 
zadanie własne poszczególnych gmin powiatu myślenickiego, realizowane przez 
samorząd powiatowy w oparciu o stosowne porozumienia i umowy zawarte 
wcześniej pomiędzy samorządem powiatowym i poszczególnymi samorządami 
gminnymi oraz w oparciu o środki finansowe tych gmin. 
 


