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Program utworzenia 
 

ZESPOŁU WSPARCIA RODZINY 
 

na bazie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
wsparcia dziennego  
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Wstęp 

 
 Rodzina stanowi nieocenione źródło norm moralnych , prawnych, 

systemu wartości. O jej rozwoju i powodzeniu w dobie zachodzących zmian 

ustrojowych  decydują podejmowane działania społeczno-gospodarcze. Obecnie 

tylko rodzina niezagrożona , a więc nietknięta bezrobociem, brakiem środków 

materialnych jest w stanie egzystować, wychowywać i powoływać do 

samodzielnego życia swoich członków. Dlatego też państwo, powinno tak 

promować politykę prorodzinną, aby rodzina pokonywała trudności i problemy 

wynikające z  sytuacji politycznej w kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opis problemu 
 

Wychodząc naprzeciw problemom współczesnej rodziny, PCPR w 

Kościanie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o pomocy społecznej, przystąpiło 

do opracowania zespołu wsparcia rodziny, będącego programem pomocowym 

dla rodzin dysfunkcjonalnych, patologicznych, bezradnych.   
 

Uzasadnienie 
 

Działania na rzecz rodziny powinny się opierać na tworzeniu warunków 

sprzyjających pełnemu rozwojowi i funkcjonowaniu rodziny poprzez 

wspomaganie jej we wszystkich fazach rozwoju, we wzmocnieniu i odzyskaniu 

jej zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. 

 

Istota główna programu 
 

Cel główny programu 
 

 Poprawa jakości życia rodzin w powiecie kościańskim poprzez stworzenie 

zespołu wsparcia rodziny.  

 

Cele szczegółowe: 

 
Cel I 

Wsparcie rodziny. 



 wsparcie rodziny naturalnej: poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz 

terapia rodzinna (w tym dla rodziców dzieci umieszczonych w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych) 

 wsparcie rodziny zastępczej albo adopcyjnej, inicjujący i 

wspomagający zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego, 

szkolący i kwalifikujący kandydatów na rodzinę zastępczą albo 

adopcyjną, prowadzący poradnictwo rodzinne i terapię rodzinną dla 

dzieci i  rodziców dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece 

zastępczej 

 terapia rodzinna- działania psychologiczne, pedagogiczne oraz 

socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do 

wypełniania jej zadań, 

Adresaci 
 Rodzina 

  

Cel II 
Opracowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dostępnego 

dla rodzin naturalnych lub zastępczych. 

Zadania: usuwanie zaburzeń i trudności, profilaktyka prognoza, 

podejmowanie działań naprawczych i profilaktycznych mających na celu 

usuwanie w/w przyczyn 

 poradnictwo wychowawcze-przygotowanie jednostki do aktywnego 

uczestnictwa w  życiu poprzez rozwijanie zdolności, rozbudzanie 

nowych zainteresowań i dążeń 

 poradnictwo społeczno – prawne - informowanie o prawach, ulgach 

i przywilejach, porada jako proces pomocy poprzez rozwiązanie 

problemu, tworzenie planów jego rozwiązania 



Efekty 

 fachowa wyspecjalizowana kadra specjalistów: doradcy, 

profesjonaliści, osoby pomagające jednostkom przezwyciężać 

problemy, pokierowanie w sensie udzielania konkretnej pomocy 

poprzez instytucje działające w obszarze powiatu i poza nim 

(zadania-merytoryczne przygotowanie, efekty-pomoc drugiemu 

człowiekowi) 

 wolontariat – osoby chętne do uczestnictwa w programie i niesienia 

pomocy 

Cel III 

Terapia rodzinna – diagnoza, ustalanie rodzaju i form pomocy. Praca z 

rodziną. 

Zadania 

 rodzice: grupy spotkaniowe, wykłady, spotkania rodzinne, grupy 

wsparcia, mitingi, psychoterapia (np. trening interpersonalny) 

dzieci: ośrodki pomocy psychologicznej i pedagogicznej ,telefon 

zaufania, obozy terapeutyczne 

 wsparcie – pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i socjalna 

(w tym świetlice środowiskowe, integracyjne, ogniska 

wychowawcze, zespoły socojoterapii - grupy profilaktyczno - 

terapeutyczne, kluby, grupy spotkaniowe dla rodzin, mitingi) 

Efekty 

 wykorzystanie własnego potencjału rodziny 

 zapobieganie poczuciu bezradności 

 podniesienie umiejętności wychowawczych rodzin 

 działania profilaktyczne i pomocowe dla rodzin 

 zminimalizowanie skutków patologii rodziców w odniesieniu do 

ich dzieci 

 zwiększenie istniejących  usług adresowanych do rodzin 



 poprawa i nabycie kompetencji niezbędnych do samodzielnej     

egzystencji 

 

 

 

Cel IV 

Tworzenie dogodnych warunków życiowych dla osób i rodzin oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka 

Zadania 

 usamodzielnienie osób i rodzin oraz integracja ich ze środowiskiem 

 odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy 

rodzaj, forma i rozmiar pomocy 

 świadczenia socjalne sprzyjające  umacnianiu rodziny 

 rola stowarzyszeń, instytucji  i organizacji pozarządowych 

zajmujących się problematyką  rodzin 

Efekty 

 współpraca z jednostkami niezależnymi od władz powiatu (org. 

pozarządowe, fundacje, WTZ, szkoły,) 

 stałe doskonalenie i rozwijanie usług świadczonych przez struktury 

powiatu (PCPR, DPS, inne) 

Cel V 

Poprawa stanu funkcjonowania rodziny 

Zadania 

 inwestowanie w kapitał ludzki, definiowany jako zasób wiedzy, 

umiejętności, zdrowia, chęci działania, zawarty w społeczeństwie 

stanowiący źródło przyszłej zdolności do pracy, zarobków i 

satysfakcji. 

Efekty 



 pomoc materialna, 

 interwencja kryzysowa 

 niwelowanie skutków zaistniałej sytuacji, naprawianie najbardziej 

widocznych zaniedbań, 

 zapobieganie rozprzestrzenianiu się skutków negatywnych jakiegoś 

zjawiska 

Cel VI  

 Promocja rodziny 

Zadania 

   umacnianie świadomości społeczeństwa, że rola i miejsce jakie 

zajmuje rodzina jest niezastąpione 

 promowanie zdrowego stylu życia, poprzez programy edukacyjne 

ukazujące niepodważalne wartości rodziny 

 propagowanie polityki prorodzinnej przez massmedia 

Efekty 

 zachęcanie rodziny do wypełniania jej zadań 

    zespół promujący rodzinę 

 

 

Realizatorzy programu: 
 

PCPR w Kościanie 

 

Podsumowanie 

 
Prezentowany powyżej program wsparcia stanowi bazę do 

opracowywania lokalnych programów na rzecz rodzin, promowania, 

podnoszenia jej znaczenia, poprawy jakości życia rodzin a przede wszystkim 



podejmowania działań, mających na celu pomoc rodzinom, które na skutek 

bezrobocia, braku środków do życia, żyjących na granicy ubóstwa nie 

potrafią samodzielnie przezwyciężyć sytuacji, w której się znalazły.      

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNO – FUNKCJONALNA 
PORADNICTWA RODZINNEGO 

 
BAZA LOKALOWA 

( siedziba PCPR) 
 

            ORGANIZATOR 
               PCPR 

 
            REALIZATORZY 

 
 
 
 
SPECJALISTA                                                               WOLONTARIAT 
                                                            
psycholog, pedagog, prawnik,                                                      grupy młodzieży UAM, 
specjalista pracy socjalnej,                                                   grupy młodzieżowe szkół średnich,                         
wychowawca rodzinny, 
(np.nauczyciel dot. terapii rodzinnej) 
lider 
 
 
 

 
PORADNIA RODZINNA 
TERAPIA RODZINNA 

 
- diagnoza, ustalanie rodzaju i form pomocy, terapia 

 
 
 
 
 
 



 
 

RODZICE 
 

wykłady 
spotkania rodzinne 

terapia 
grupy wsparcia 

mitingi 
psychoterapia (trening interpersonalny, asertywności) 

 
 
 
 
 

DZIECI 
 
 

telefon zaufania 
pomoc: psychologiczna, pedagogiczna, prawna i socjalna 

świetlica integracyjna 
socjoterapia 

zajęcia korekcyjno – reedukacyjne 
praca z grupami 

treningi antystressowe 
mediacje w konfliktach z dorosłymi 

obozy terapeutyczne 
 
 
 
 
 
 

WYCHOWAWCA RODZINNY 
 

prowadzący: 
 

grupy spotkaniowe dla rodzin 
warsztaty umiejętności wychowawczych z dziećmi i rodzinami 

konsultacje indywidualne 
wykłady 

 
prowadzenie zespołów socjoterapii, terapeutycznych, grup profilaktyczno – 

terapeutycznych, klubów terapeutycznych z rodzinami i dziećmi 
 
 



KOSZTORYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LP. ZADANIA TERMIN 
REALIZACJI 

KOSZT 
REALIZACJI 
PROGRAMU 

ŹRÓDŁO 
FINSOWANIA 

Zatrudnienie 
specjalistów: 
*pracownik socjalny 
*psycholog 
*pedagog 
*terapeuta 
*prawnik 

1. 

 
6 h x 1 tydzień x 4 
=24 h 
24h x 50 zł/na godz.= 
960 zł x 6 m – cy 
7.200 zł 
 

Pół roku Umowy zlecenia 
§ 4300 
 7.200 zł 
 
Skł. ERW 
§4110 
 700,00 zł 
 
Skł. F. Pracy 
§ 4120 
100,00 zł 

Dotacje 
  

2. Zakup materiałów i 
wyposażenia 
*zakup mebli 
*zakup materiałów 
biurowych 
*telefon, internet 
*zakup materiałów 
dydaktycznych 

Pół roku  
 
 
9500,00 zł 

Środki własne  
Starostwo 
Powiatowe 
2.500 zł 
Dotacja 
 
 

3. Koszt całkowity:   17.500 zł  




