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UCHWAI,A NR XL/517/18
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia2} marca 2018 r.

w sprawie przyjgcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sierakowice
na lata 2018-2020

Na podstawie art. 176 pkt l, arf. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 20ll r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastgpczej (tj. Dz.U. 22017 r. poz.697 zp62n. zm.) oruz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj. Dz. tJ.22017 r.poz.lB75 zp6in. zm.),
Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastgpuje:
$ 1. Przyjmuje siE ,,Gminny Program Wspierania Rodziny w Sierakowicach na lala 2018-2020'
w brzmieniu stanowi4cym zal1cznik do niniejszej uchwaty.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.
$ 3. Uchwala wchodzi

w

Lrycie z dniem podjgcia.

cy Rady

uczkowski
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Zal4cznik do Uchwaly Nr XL/517118
Rady Gminy Sierakowice

z dnia20 mzrca 2018

r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
W GMINIE SIERAKOWICE
NA LATA 2OI8 - 2O2O
( Na podstawie ustany z dnia 9 czerwca 20ll r.
i systemie pieczy zastgpczej)

o wspieraniu rodziny

,nDIa dobra dzieci, kt6re potrzebuj4 szczeg6lnej ochrony i pomocy ze strony doroslych,
Srodowiska rodzinnego, atmosfery szczgscia, miloSci i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny

rozw6j iprzyszl4 samodzielnoSd zyciowq, dla zapewnienia ochrony prrysluguj4cych im praw
i wolnoSci, dla dobra rodziny, kt6ra jest podstawowq kom6rkq spoleczefistwa oraiz naturalnym
Srodowiskiem rozr,voju, i dobra wsrystkich jej czlonk6w, aw szczeg6lnoSci dzieci, w przekonaniu,
2e skuteczna pomoc dla rodziny przeirywai1cej trudnoSci w opiekowaniu sig i rvychowywaniu dzieci
oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich moZe by6 osi4gnigta przez wsp6lprac9 wszystkich
os6b, instytucji i organizacji pracuj4cych z dzie6mi i rodzicami.',

I.

WPROWADZENIE

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 stanowi kontynuacjg wybranych cel6w
wskazanych do realizacji w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2015-2017. Jego
podstawowym celem pozostaje wsparcie rodzin przeLrywajqcych trudnoSci w wypeinianiu funkcji

i zadah

opiekufczo

wychowawczych oraz tworzenie warunk6w sprzyjajqcych

ich

prawidtrowemu

funkcjonowaniu, zgodnie zzalozeniami ustawy zdniag czerwca 2011r, o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastgpczej (Dz. U. 2017r., poz.697z p6in. zm.). Program zostal. rozszerzony zgodnie z Ustaw4

owsparciu kobiet wci4zy irodzin ,,Za Zyciem" (Dz.IJ.20l6 po2.1860) owsparcie kobiet wci1Zy
powiklanej i rodzin w obliczu urodzenia sig dziecka, u kt6rego zdiagnozowano cigzkie i nieodwracalne
upoSledzenie albo nieul eczalnq chorob g zagr aZajEc4j ego zyciu.

Poniewaz na osobach doroslych ci4ry obowi4zek zapewnienia dzieciom wlaSciwych warunk6w do
opieki i harmonijnego rozwoju w programie polozono nacisk gl6wnie na pomoc rodzinom z dzie(mi,
przeLrywajEcym trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekurlczo - wychowawczych, dysfunkcyjnym
i wieloproblemowym.
Rodzina to podstawowe Srodowisko, kt6re powinno dziecku zapewnil bezpieczefistwo emocjonalne.
Rodzina oddzialuje w spos6b Swiadomy i nieSwiadomy na osobowoS6 dziecka, przekarujqc mu sw6j
system wartoSci, tradycje, ukierunkowuje jego aktywnoSd i postgpowanie na cale zycie. Jest ona
najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doSwiadczeniu dziecka. Jest pierwszym, najwuZniejszym
Srodowiskiem w jego ryciu, w kt6rym otoczone indywidualnq opiek4 ma moZliwo36 zaspakajania swoich
potrzeb, dzigki czemu moze sig prawidlowo rozwija6. W rodzinie dokonuje sig najwaZniejsza czgsc
procesu wychowawczego - dziecko uczy siq,jak byd czlowiekiem". Dlatego takwaZnejest zachowanie
poprawnych relacji migdzy wszystkimi czlonkami rodziny oraz wlaSciwe wypelnianie 161 spolecznych
przez jej czlonk6w.

JeSli w funkcjonowaniu rodziny pojawiaj4 sig dysfunkcj e, arodzina staje przed problemami, zktorymi
samodzielnie nie potrafi, byditeZ nie jest w stanie sobie poradzid, wtedy instytucje i sluzby zobligowane
do wspieraniarodziny zobowi4zane s4 do podjgciana jej rzecz okreSlonych dzialah. Pierwszy i niezbEdny
etap dzialah podejmowanych w stosunku do cztronk6w rodziny stanowii bgdzie diagnoza jakoSci
funkcjonowania rodziny, jej potencjalu i zagroZe(. Jest to krok, kt6ry nadaje kierunek dalszej pracy
zrodzin4 nad rozwojem jej mocnych stron, wykorzystaniem szans orazzminimalizowaniem zagrozin.
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Etapem koricowym bgdzie osi4gnigcie przez rodzing stabilnoSci zyciowej, kt6ra umoZliwi jej
wychowywanie dzieci.

Problemy wystgpuj4ce wrodzinie czgsto sE zlozorre iwymagajE interdyscyplinamych rozsuiqzah.
W rodzinach pojawiaj4 sig trudnoSci na skutek czynnik6w zewngtrznych (m. in. problemy ekonomiczne,
wynikaj4ce zbeztobocia. niskich dochod6w, wzrostu koszt6w utrzymania i ksztalcenia, ttraty zdrowia
itp.). 54 jednak i takie rcdziny, w kt6rych irldlo dysfunkcyjno5ci tkwi w crynnikach odnosz4cych sig
do wlaSciwoSci osobowoSciowych czlonk6w rodziny, prryjgtego stylu irycia czy wartoSci
kultywowanych wielopokoleniowo. S4 to zachowania o charakterze nieprrystosowania spolecznego,
nalogi, przemoc, przestgpczy styl zycia, brak respektowania norm moralnych i spolecznych, brak
odpowiedzialnoSci, a takhe zarttedbywanie obowi4zk6w opiekuriczo - wychowaw czy ch.

Rodzina dysfunkcjonalna charakteryzuje sig szczeg6lnym zbiorem cech niepoz4danych ze spolecznego
- zabezpieczaj4cych, opiekuficzowychowawczych, emocjonalnych). W avi4zku zporyzszym nie jest ona w stanie realizowa( zadan na
ru4 natohonych, stanowi4c tym sirmym potencjalne zagrolenie prawidlowego funkcjonowania, jak
i rozwoju jej poszczeg6lnych czlonk6w, azstilaszcza dzieci.

punktu widzenia i nie wypelnia swoich funkcji (kontrolno

Dlatego teZ, rodziny te wymagaj4 stalego monitorowania przez pracownik6w socjalnych, asystent6w
rodziny, pedagog6w szkolnych, pracownik6w sluZby zdrowia, policji, kurator6w s4dowych

i przedstawicieli innych instytucji, kt6re maj4 kontakt zrodzin4 oraz podejmowania dzialafi na rzecz
rodziny w oparciu o sprecyzowany plan dzialania.

Praca zrodzinq prowadzona przez pracownik6w pomocy spolecznej powinna byd pol4czona ze
wsparciem ze strony innych instytucji, Srodowiska lokalnego, bliZszych i dalszych krewnych oraz
aktywnoSciq wlasn4 ze strony rodziny. Ponadto, praca zrodzin4 powinna by6 prowadzona przez
odpowiednio pr4rgotowan4 kadrE, kompetentn4 i obiektywn4 oraz podejmowana moZliwie jak
najwczeSniej.

Organizttj1c r6znorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, nalezy docenia6
i konsekwentnie rcalizowat zasadg podstawowej roli opiekuriczej i wychowawczej rodziny
wrozwoju dziecka. Zarniast zastgpowa6 rodzing wjej funkcji opiekuriczo-wychowawczej, naleiry j4
wspiera6 i wspomaga6 tak, aby przywrSci(, prawidlowe funkcjonowanie. St4d podstawowym zaloZeniem
wszelkich dziatrainarzecz rodziny powinno by6 wsparcie rodziny naturalnej, jl?naetapie, gdy problemy
sig zaczynaj4 oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuScid wlasn4 rodzing.

II.

PODSTAWA PRAWNA

Gminny Program Wspierania Rodziny w Sierakowicach na lata 2018
gminy wynikaj4ce z:
1

. Ustawy

-

2020 okreSla zadania wlasne

z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2017r. poz.

17

69 z p6in.zm.).

2. Ustawy zdn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej (Dz.U. z20l7r.
poz.697zp6in. zm.).
3. Ustawy z dn. 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciqzy i rodzin ,,Za Zyciem" (Dz. U.
z20l6r.poz. 1860).
4. Ustawy z dnia29lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (Dz.U.

z20l5t

poz. 1390).

5. Ustawy z dnia26 paZdziemika 1982r. o rvychowaniu w trzeZwo5ci i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z2016r. poz. 4872p62n. zm.).
6. Ustawy z29lipca2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii ( Dz.lJ.
7.

Ustawy z dnia

28

listopada

2003

r.

o Swiadczeniach

z20l7l

poz.783 zp62n. zm.).

rodzinnych

(tj. Dz.IJ.

22017 r.

poz. 1952 zp62n. zm.).

8.Ustawy zdnia

ll

lutego 2016r.o pomocy pafistwa wwychowywaniu dzieci (Dz.tJ.z 2017r.

poz. 1851 zp62n.zm.).
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9. Strategii Rozwoju Gminy Sierakowice 2014-2024.
10. Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Gminy Sierakowice nalata2014-2020.

III. Z ALOZENIA

PROGRAMU

Aby dziecko mialo prawo rczwija(, sig w rodzinie naturalnej program zawiera propozycje
skorelowanych dzialah, zar6wno profilaktycznych, jak izmniejszaj1cych skutki patologii, skierowanych
do rodzin, kt6re wymagaj4 pomocy zar6wno materialnej i socjalnej jak tez specjalistycznej (w tym
psychologicznej, pedagogicznej, rodzinnej, prawnej).
Proponowane dzialania

mq1 za zadanie wesprze6 rodzinq z -gfiipy ryzykd' w pelnieniu jej

podstawowych funkcji, w mySl zasady,2e w pierwszej kolejnoSci wykorrystywane powinny by6 zasoby
i mozliwoSci wlasne rodziny.

Gl6wny akcent wpracy zrodzinq polozony jest na profilaktykg, czyli wsparcie udzielane rodzinie
naturalnej dziecka przed wyst4pieniem sytuacji kryzysowej, kt6rej konsekwencj4 jest zabieranie dziecka
z domu.

Ponadto praca socjalna zrodzicami biologicznymi dziecka prowadzona jest takze po zabraniu go
z domu, Zeby zwiEkszyd jego szanse powrotu do rodziny naturalnej.
Wobec kobiet w ci4zy powiklanej i rodzin w obliczu urodzenia sig dziecka, u kt6rego zdiagnozowano
cigzkie i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczaln4 chorobg zagrazajqcEjego Zyciu prowadzone s4
dzialania skierowane na przygotowanie sig rodziny na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka oraz
wsparcie obejmuj4ce zapewnienie dostgpu do poradnictwa w zakresie rorwiqzah wspieraj4cych rodzing.

IV. ZASADY OG6LNE SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY
- podmiotowoSd rodziny, ochrona praw rodziny, praw dziecka;
- pierwszefistwo prawa dziecka do Lryciaw zdrowej rodzinie;
- pierwszefistwo dziecka do ochrony i praw

- zwlaszczaniepelnosprawnego oraz zagrozonego

ub6stwem, deprawacj4, degradacj4 i marginalizacj4 spoleczn4;
- preferowanie/promocja roz-wi4zah systemowych w pracy z dziedmi imlodzieaq, opartych
na subsydiarnoSci

form dzialania;

- wspieranie rodziny w realizacjijej funkcji wychowawczych, opiekuhczych i socjalnych;

- edukacja podstawowym warunkiem rozwoju jednostkowego i zbiorowego;
- profilaktykaprzed interwencj4 w rozwi4zywaniu problem6w rodziny

i mlodego pokolenia.

- kompleksowoil dzialah podmiot6w publicznych i niepublicznychw dzialaniachnarzecz

rodzin;

V. DIAGNOZA SPOI.ECZNA
Obowi4zek wspierania rodziny przeLrywaj4cej trudno5ci w funkcjonowaniu spoczywa na jednostkach
samorz4du terytorialnego oraz organach administracji rz4dowej. Obowiqzek ten na terenie gminy
Sierakowice realizowany iest przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej podejmuj4cy w tym zakresie
wsp6lprac9 z instytucjami oSwiatowymi, podmiotami leczniczymi, s4dami , policj4 atakae
z organizacjami spolecznymi i Srodowiskiem lokalnym orv z innymi instytucjami dzialajqcymi na rzecz
dziecka i rodziny.

Z danych Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej dotyczqqch odbiorc6w pomocy spolecznej wynika,
ze wroku 2017pomoc4 objgtych zostalo 787rodzin (514 rodzin wformie Swiadczefi, 2T3rodziny
vtylqcznie w postaci pracy socjalnej). W rodzinach kt6rym udzielono pomocy w formie Swiadczefr
przebywalo 1743 os6b tj.9,03% og6lu mieszkanc6w gminy Sierakowice.
Wykresy
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Tabela

I

Wykres

przedstawia typy rodzin objgtych pomocq spoleczn4.

1 Struktura rodzin objgtych

pomoc4 spoleczn4.
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Tabela 1. Typy rodzin objgtych pomoc4 spolecznq

LICZBA RODZIN
w tym:
OGOI,EM
NA WSI

WYSZCZEGOLNIENIE
0

RODZIII-Y OGOLEM
2+3+4+5+6+7)
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5

6
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7
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115

789

8

320

320

1491

9

49

49
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1

w tym (z wiersza I

rodziny z dzie(mi

og6lem
(wiersz 9+1 0+ 1 1+ 12+ 1 3+ l4+1 5)
o liczbie dzieci

I
2

l0

105

105

401

J

11

9l

9t
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4

t2
l3
t4
l5

42

42

250
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18

126

9

9

71

6

6

59

16

56

56

188

17

20
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46
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2l
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68

J

9

9

40
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6

6

34

21

68

68

91

22

47

47

47

1

Z3

19

t9

38

J

24

2

2

6

4 i wigcej

25

0

0

0

5

6

7 i wigcej

RODZII{-Y NIEPEI,NE OGOI-EM
(wiersz 17+18+19+20)
o liczbie dzieci
I
2

RODZIIYY EMERYTOW I RENCISTOW

OG6LEM (wiersz 22+23+24+25)
o liczbie os6b
I

* 514 rodzin objgtych pomoc4 w formie

w

Swiadczeri + 273 korzystaj4cych z pomocy vtyl4cznie

postaci pracy socjalnej.

Dane dotycz4ce typ6w rodzin objgtych pomoc4 spoleczn4 pokaztj4, 2e najliczniejsz4 grupg rodzin
objgtych w 2017 r. pomoc4 spoleczn4 w formie Swiadczeri i pracy socjalnej stanowily rodziny z dzielmi
(40,7%).

W grupie rodzin zdzielmi dominuj4 rodziny zdw6jk4 itr6jke dzieci (61,30/o rodzin zdzietmi).
Rodziny zjednym dzieckiem stanowi4 l5,3yo rodzin zdzielmi. Rodziny zczwlrkq dzieci iwigcej
stanowi4 23,4oA og6lu rodzin z dziecmi.
Rodziny te borykaj4 sig zfiZnymi trudnoSciami zyciowymi, trudno jest im zachowal stabilizacjg
materialn4, co rodzi koniecznoS6 objgcia ich odpowiednim do sytuacji wsparciem przez pomoc
spoleczn4.

Tabela 2. Powody przyznania pomocy w formie Swiadczerfi.
POWOD TRUDNEJ SYTUACJI

2ycrowr.r
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objgtych pomocq
w formie Swiadczerfi
UBOSTWO

302

BEZDOMNOSC
POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYNSTWA
BEZROBOCIE
NIEPELNOSPRAWNOSC
DI,UGOTRWAtr,A LUB CTHZKA
CHOROBA
BEZRADNOSC W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGOLEM
PRZEMOC W RODZINIE

ALKOHOLIZM

1061

58,8

lt

l1

2,1

132

763

)<1

78

271

15,2

248

667

48,2

291

846

56,6

54

239

10,5

14

53

)1

50

104

q'7

I

I

0,2

I

1

0,2

79

289

15,4

2

7

0,4

145

521

28,2

NARKOMANIA
TRUDNOSCI W PRZYSTOSOWANIU
DO ZYCIA PO ZWOLNIENIU
ZZAKLADU KARNEGO
ZDARZENIE LOSOWE
SYTUACJA KRYZYSOWA
KLESKA ZYWTOLOWA LUB
EKOLOGICZNA

Analizujqc powody przyznania pomocy naleZy podkreSlid, ze rodziny korzystaj4ce z pomocy
spolecznej borykaj4 sig jednoczeSnie z wieloma problemami. WSr6d nich az 58,8% rodzin dotknigta jest
ub6stwem, 56,6yo rodzin boryka sig z problemami wynikaj 1cymi z diugotrwatrej lub cigzkiej choroby

a48,2Yo zproblemem niepelnosprawno3ci. Kolejnym problemem skutkuj4cym koniecznoSci4 objgcia
pomoc4 spoleczn4 jest potrzeba ochrony macierzyristwa (25,7o/o), bezrobocie (l5,2yo), bezradnoSd

w sprawach

opiekuriczo wychowawcrych

i prowadzenia gospodarstwa domowego (10,5%)

alkoholizm (9,lyo), przemoc w rodzinie (2,7%) orazbezdomno{t, (2,1o/o).

,

0,4o/o rodzin otrzymala pomoc z powodu sytuacji kryzysowej w rodzinie, 0,2o/o zpowodu trudnoSci
wprzystosowaniudo iryciapo zwolnieniu zzaldadukarnego a0,2Yorodzinotrzymalapomoc zpowodu
narkomanii w rodzinie.

Ponadto w 2017r. powodem przyznania pomocy

byly poniesione przez rodziny straty w wyniku

zdarzenia zwi1zanego z wyst4pieniem na terenie gminy niekorzystnych zjawisk pogodowych nosz4cych
znamiona klgski zywiolowej (28,2Yo - klgska Zywiolowa- pomoc ze Srodk6w rz4dovtych, l5,4yo zdarzenie losowe - pomoc ze Srodk6w wlasnych).

W(r6d ws4rstkich rodzin obigtych wsparciem osrodka Pomocy Spolecznej ok.lO % charakteryzuje sig
niewydolnoSci4 w sprawach opiekuriczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Rodziny te stanowi4 23,7 oA rodzin z dzietmi korzystaj4cych w 2017 r. z pomocy spolecznej. TrudnoSci
w sferze rarychowawczej, kt6re przejawiajq rodziny, rzadko wystgpuj4 samodzielnie. Najczgsciej sQ one
skorelowane zdodatkowymi problemami takimi jak ub6stwo, SciSle znim zwiqzane bezrobocie, oraz
niepelnosprawnoSi lub dlugotrwala choroba jednego zczLonk6w rodziny. Pewien odsetek stanowi4
todziny, w kt6rych niewydolnoSd rvychowawcza wynika z wystgpuj4cych w nich przemocy
ialkoholizmu. Marginalnym zjawiskiem ww/w rodzinach s4 sytuacje kryzysowe, potrzeba ochrony
macierzyfistwa i trudnoSci po zwolnieniu zzaktadlkamego.
Tabela 3. Diagnoza rodzin bezradnych w sprawach opiekuriczo-wychowawczych

i

prowadzenia gospodarstwa domowego.
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Zakres diagnory
Rodziny bezradne w sprawach opiekurficzo
gospodarstwa domowego

w tym:

Liczba rodzin

-

wychowawczych i prowadzenia

76*

Rodziny niepelne

37

Rodziny wielodzietne

31

w tym 17 rodzin

z3

dzieci

Dodatkowe problemy w rodzinie:
Ub6stwo

35

l0

Bezrobocie
NiepetrnosprawnoS6

,?

Dlugotrwala choroba

28

Alkoholizm

4

Przemoc

17

Czas pozostawania pod opiek4 GOPS
Rozpoczynaj4cy wsp6lpracQ w 2017 roku
Rozpoc4rnai4cy wsp6lpraca w 2016 i 2015 roku
Rozpoczynaj4cy wsp6lpracQ w 2014 roku i w latach wczeSnielszych

10
8

58

*54 rodziny rodziny korzystaj4ce zrbZnych form pomocy + 22rodziny zl<t6rymi

prowadzono

wyl4cznie pracg socjaln4

Problemy wystgpuj4ce w rodzinie czgsto sq zloaone i wymagaj4 dfugotrwalych oddzialywah na
rodzing oraz interdyscyplinamych rozwi1zah- Zaniechanie dzialahwobec tych rodzin, moZe doprowadzi6
do degradacji rodziny, aw konsekwencji do umieszczenia dziecka poza rodzin4 biologiczn4. Sytuacja
rodzin kor4rstaj4cych z pomocy spolecznej byla monitorowana przez pracownik6w socjalnych
i stosownie do problem6w i potrzeb udzielano imw 2017 r. odpowiedniego wsparcia.
Tabela 4. Udzielone Swiadczenia osobom i rodzinom korzystajqcym z pomocy spolecznej
LICZB,A OSOB,
FORMY POMOCY

KTORYM

LICZBA

PRZYZNANO
DECYZJA
SWIADCZENIA

Swmuczn

LICZBA

LICZBAOSOB

*

RODZIN

W RODZINAC
H

1

2

4

5

842

x

514

1743

93

959

89

125

70

726

70

70

pozostaj4cej w rodzinie

,t

233

t9

55

ZASII-KI OKRESOWE - OGOI-EM

4l

123

40

tt1

w tymprryznane z powodu
bezrobocia

t4

35

l4

44

dlugotrwalej choroby

13

38

13

36

niepelnosprawnoSci

t2

47

l2

35

SCHRONIENIE

6

1827

6

6

449

51141

196

982

0

RAZEM

ZASII,KI STAI,E -

OGOI,EM

(dotowane)
w tym przyznarry dla osoby samotnie
gospodaruj4cej

:

POSII-EK
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w tym dla:
dzieci

448

5107r

195

981

UBRANIE

1

1

1

5

)1

18840

23

34

79

79

79

289

I

1

1

I

232

x

228

629

19

210

78

188

x

x

124

398

INTERWENCJA KRYZYSOWA

x

x

44

162

PRACA SOCJALNA

x

x

702

2250

OdplatnoSd gminy za pobyt w domu
pomocy spolecznej

11

t32

11

11

UST,UGI OPIEKUNCZE -

OGOI,EM
ZASII-KI CELOWE NA
POKRYCIE WYDATKOW
POWSTAI,YCH WWYNIKU
ZDARZENIA LOSOWEGO
SPRAWIENIE POGRZEBU
OSOBIE BEZDOMNEJ
INNE ZASII,KI CELOWE
I W NATURZE OGOI,EM
w tym:
zasilki specjalne celowe

PORADNICTWO
SPECJALISTYCZNE
(psychologiczne, pedagogiczne,
rodzinne).

INNE FORMY POMOCY

Wl4czenie 1668 mieszkaric6w gminy do udzialu w realizowanych przez GOPS l0 programach
/projektach al<tywirujEcych i integruj4cych osoby zagrozonewykluczeniem spolecznym.
1.

2.Wypo2ryczenie 255 osobom sprzgtu pielggnacyjnego, rehabilitacyjnego iwspomagaj4cego osoby
niepelnosprawne oraz chore przewlekle.

gminy

25 ton produkt6w spozywc4rch w ramach programu
Operacyjnego Pomoc ZywnoSciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
3. Dostarczenie dla 605 mieszkaric6w

Potrzebuj4cym.
4. Przygotowanie i rozdanie220 rodzinom paczek SwiEtecznych.
5. Dostarczenie 103 rodzinom odzieiry w ramach akcji spol. ,,OdzieZ dla potrzebuj4cych".
6. Pomoc asystenta

rodziny skierowana

do l}rodzin

niewydolnych wychowawczo) w kt6rych

przebywalo 32 dzieci.
7. Interdyscyplinama pomoc dla 58 rodzin

(

116 os6b) w ramach procedury

NK

5. Formy wsparcia udzielone przez GOPS rodzinom niewydolnym w sprawach

Tabela

opiekurfl czo-wychowawczych.

Forma wsparcia
Pomoc finansowa
Pomoc tzeczowa ( opal, odzieZ, obuwie )
Dozywianie dzieci w szkole

Liczba rodzin
32
1

,<

Poradnictwo rodzinne
Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo pedagogiczne

10
8

Praca socjalna

67

Interwencja kryzysowa
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Uczestnictwo w grupach wsparcia
Uczestnictwo w szkole dla rodzic6w
Obj Ecie procedur4 niebieskiej karfy
Obj gcie Kontraktem socjalnym

7

4

t7
t4
t2

Objgcie asystentur4
Inne formy wsparcia
CIS
POPZ
paczki Swi4teczne
projekty socjalne
Projekt dla bezrobotnych ,,STER NA ZMIANY"

1

25
24
17
10

Pomimo wszechstronnych dzialahnarzecz dziecka i rodziny, jak r6wniez prowadzonej pracy socjalnej,
asystentury w rodzinach niewydolnych wychowawczo i poradnictwa specjalistycznego, w 2017 r.
z terenu gminy Sierakowice umieszczono w pieczy zastEpczej 3 dzieci z I rodziny w trybie art. l2a
ustawy o przeciwdzi alaniu przemocy w rodzinie.

og6lem na dzieh

3l

grudziert

20fi r w pieczy zastgpczej

przebywalo

lB

dzieci, za kt6re gmina ponosi

wydatki.

W roku 2017 wydatki za pobyt dzieci w plac6wkach opiekuriczo-wychowawc4rch wyniosly
86745,5421., aza pobyt dzieci wrodzinach zastgpczych i rodzinnych domach dziecka wyniosly
92 364,82 zl.

VI. ADRESACI PROGRAMU
Gminny Program Wspierania Rodziny w Sierakowicach ukierunkowany jest przede wszystkim na
problemy rodzin bezradnych w sprawach opiekuriczo-wychowawczych:
- rodzin wielodzietnych,
- rodzin niepelnych,
- maloletnich matek,

'rodzin wychowuj4cych dzieci w wieku 0
szkoly podstawowej,

- 6 lat, oraz realizuj4cych

obowi4zek nauki

na

poziomie

- rodzin zmagajEcych sig z trudnoSciami wychowywania dzieci w wieku dojrzewania,
-

rodzin prze?ywajqcych trudnoSci zwiqzane ze stanem zdrowia dziecka (np. dzieci

n i epelno

chore,

sprawne, nadp obud I iwe, z zaburzeniami zachowan i a),

- rodzin znajduj4cych sig w sytuacjach kryzysowych i zagrolonych kryzysem, w kt6rych wystgpuj4
konflikty, tzaleZnienia. bezrobocie, ub6stwo i inne negatywne zjawiska zachodz4ce w rodzinach,
- rodzin dotknigtych pruemoc4
- rodzin kt6rym zostaLa odebrana lub ograniczonawladzarodzicielska
- kobiet w ciqLry powiklanej i rodzin w obliczu urodzenia sig dziecka, u kt6rego zd\agnozowano cig2kie
i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczaln4 chorobE zagraaaj1cq jego zyciu.

VII.

CELE I ZADANIA

Cel gkiwny

Wspieranie rodzin przezywaj1cych trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuflczo -rvychowawczych
poprzez zintegrowane i sp6jne dzialania narzecz dziecka i rodziny, maj4ce wplyw na wzmocnienie lub
odzyskanie zdolnoSci do wlaSciwego wypelniania funkcji rodzicielskich oraz odpowiedniego pelnienia
16l spolecznych.

Zadania
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Diagnozowanie Srodowisk rodzinnych

oraz planowanie i organizowanie

dzialafir

wspieraj4cych:

l)

rozpoznanie problem6w wystgpuj4cych w rodzinie,

2) okreSlenie, wsp6lnie zrodzinq, podstawowych

jej

problem6w

i potrzeb,

3) bieZqce kontakty pracownik6w pomocy spolecznej z pedagogarni szkolnymi,
4) przeprowadzenie przez pedagog6w szkolnych analizy niepokoj4cych zachowafl dzieci

i

mlodzieiry

podczas pobytu w plac6wkach oSwiatowych,

5) sporz4dzenie planu pomocy rodzinie z uwzglgdnieniem metod bezpoSredniej pracy zrodzin4,

6) zoryanizowanie wsparcia rodzinie poprzez zaproszenie do wsp6lpracy specjalist6w,
reprezentant6w wszystkich zainteresowanych sluzb
7) zmotywowanie rodziny do wsp6lpracy

i

i instytucj i,

dzialah zmieruajqcych do pokonania problem6w,

8) podejmowanie crynnoS,ci mvi4zanych z realizacjq zadah zawarfich w planie, przy akrywnym udziale
rodziny.

2. Zabezpieczenie podstaworvych potrzeb bytowych dziecka i rodziny:

l)zapewnienie pomocy materialnej irzeczowej ubogim rodzinom wramach ustawy opomocy
spolecznej, migdzy innymi poprzezprzyznawanie zasilk6w lub pomocy rueczowej,
dzieciom odzieiry, wyposaZenia w artykuty szkolne,

wtym

zapewnienie

2) organizacja i finansowanie doZywiania w trakcie nauki w szkole,
3) organizacja i finansowanie wypocrynku letniego i zimowego,

4) organizowanie dla dzieci, mlodzieiry i rodzin aktywnych form spgdzania czaflJwolnego,
5) organizowanie akcji charytatywnych dla poryskiwania Srodk6w na pomoc dzieciom

i ich rodzinom,

6) monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci zrodzin dysfunkcyjnych poprzez kontakt i wsp6lprac9
z podmiotami Swiadcz4cymi uslugi medyczne.

3. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagaj4cych interwencji oraz
rozwi4zywanie jui istniejqcych, poprzez objgcie rodzin dysfunkcyjnych zintegrowan4o

profesjonalnQ pomocA:

rodzin zagroZonych kryzysem przez pracownik6w socjalnych,
asystent6w rodzin, pedagog6w szkolnych oruz przedstawicieli innych zawod6w kontaktuj4cych sig
zrcdzin4, wtym lekrry ipielggniarki Swiadcz4ce uslugi medyczne mieszkaficom, psycholog6w,
kurator6w, pracownik6w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
1) systematyczne monitorowanie

2)prowadzenie konsultacji iporadnictwa dotycz4cego mozliwoSci rozwiEzywania problem6w oraz
udzielanie informacji na temat pomocy Swiadczonej przez wLaiciwe instytucje rz4dowe, samorz4dowe

i

organizacj e pozaruEdow e,
3) prowadzenie specjalistycznego wsparcia rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego,
terapeutycznego na rzecz rodzin zagroZonych kryzysem oraz terapii i mediacji,

4)udzielenie wramach zintegrowdnych dzialafi pracownik6w pomocy spolecmej, sluzby zdrowiq
oSwiaty, GKRPA i policji szybkiej

i skutecznej pomocy osobom/rodzinom doznaj4cym przemocy,

5) udzielenie wszechstronnej pomocy wszystkim poszkodowanym w wyniku zdarzen traumatycznych
takich jak: wypadki, katastroS, nieuleczalna choroba, Smier6 bliskiej osoby, atakae bgd4cych

w kry4zsach psychospole czny ch,
6) organizowanie dla rodzin spotkafl, maj4cych na celu wymiang ich doSwiadczefi oruz zapobieganie
w tym organizowanie grup wsparcia, grup

izolacji poprzez realizacjg projekt6w socjalnych

Id: 1A8B8A20-D582-43

I

8-8DC2-DB4'129 ABAEAC. Podpisany

Strona

l0

samopomocowych

7) organizowanie r62nego rodzajuuslug dla rodzinz dzielmi,w tym specjalistycznych,
8) organizowanie spotkan informacyjnych, narad, szkoleri, konferencji itp., sluz4cych doskonaleniu
systemu wsp6lpracy pomigdzy Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej, instytucjami oraz
organizacjawri zajmuj4cymi sig organizowaniem pomocy rodzinom,

9) umozliwienie i wspieranie ustawicznego doskonalenia umiejgtnoSci zawodowych pracownik6w
instytucji dzialaj4cychnarzecz dziecka, rodziny, poprzezudzial wszkoleniach, warsztatich iinnych

formach edukacyjnych,

10) bieZ4ce aktualizowanie informacji miEd4r innymi na stronie intemetowej Gminnego O(rodka
Pomocy Spolecznej w Sierakowicach w zakresie miejsc i form pomocy osobom " i rodzinot bgd4cym

w kry4rsie,

11) programy profilaktyczne

4.

i edukaryjne dla dzieci i mlodzieiry.

Udzielanie wsparcia rodzinie przez5rwaj4cej trudnoSci w rvypelnianiu funkcji opiekufczo-

wychowawcrych:

1) praca zrodzina
Podstawowy m narzgdziem dzialania na tzecz dziecka j est praca z rodzinq. Jest ona wazr1 w momencie
przezywania ptzez rcdzing pierwszych trudnoSci, jest niezbgdna w6wczas, gdy w rodzinie ma miejsce
powazny kryzys, zagraZaj4cy dobru dziecka.

W wyniku ptacy zrodzin1powinna ona osiEgn46 zdolnoSd prawidlowego funkcjonowanianatyle, aby
bezpieczefistwo dzieci nie bylo zagrozorre.
Pracaz rodzin4 powinna by6:
- profesj onalna, prowadz ona przez odpowiednio przygotowan4 kadrg;

- moZliwie wczesnie podejmowana;
- kompleksowa i obiektywna;
- ukierunkow ana na pracQ z rodzin4

i osobami bliskimi dziecku;

- prowadzona na podstawie opracowanego wsp6lnie zrcdzin4planu.

Praca zrcdzinE powinna prrybierat r6znorodne formy dostosowane do potrzeb, mo2liwoSci
i okolicznoSci udzielania pomocy i wsparcia.

W gminie Sierakowice praca zrcdzin1 niewydoln4 wsprawach opiekuriczo-wychowawczychbgdzie
polega6 w szczeg6lnoSci na dziataniach profilaktycznych rozumianyctr
lato interdyscypliname dzialania
iwsparcie ze strony sluZb i instytucji pracuj4cych rrarzecz dobra diieckaircdziny. tstbtnym wsparciem
tych dzialafl bgdzie praca zespolowa. Obok asystenta rodziny, w zaleznoilci od oceny sytuacji iodziny

idzieck4 wsklad zespolu mo2e wchodzid pracownik socjalny, specjalista pracy zrodrinE, psycholog,
pedagog, kurator, przedstawiciel sfuzby zdrowia, pedagog szkolny, -przidstawiciel- organizacJi
pozxzEdowej, przedstawiciel policji.
Praca zrcdzinE niewydoln? realizowana przez utworzony w strukturach Osrodka pomocy Spolecznej
i ds. Asysty Rodzinnej prowadzona bgdzie w formie po.uani.t*u,

Zespcfi Poradnictwa Specjalistycznego

terapii psychologicznej ipedagogicznej rodzin, treningu umiejgtnoSci wycirowawczych ila rodzic6w,
psychoedukacji, mediacji, konsultacji. Narzgdziem wzmocnienia rodziny bgdzie wsp6tpraca pomigdzy
rodzinami, wymiana do6wiadczef,, tworzenie grup wsparcia, doradawo w zakiesie prowadzenia
gospodarstwa domowego.dla rodzic6w itp. Poradnictwo iterapia rodzin bgd4 opiera6 sig na
diagnozie
Srodowiska rodzinnego ianalizie przycryn kryzysu oraz na diagnozie syiuacif dziecka', jego potrzeb
imoZliwoSci. Wramach terapii rodzin bgd4 tworzone wsp6lnie ziodziiE, indywidua-lne plany
terapeutyczne dla rodzin i dzieci,jak r6wniez pracabgdzie odbywai sig w ramach grup wsparcia. Terapia
rodzin bgdzie prowadzona z wykorzystaniem najnowszych metod i technik terapeitycznycfr. tam, gdiie
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jest to potrzebne imoZliwe, pracazrcdzin4 bgdzie mogla opierad sig okontrakty rodzinne przy czym,
woparciu otg iinne metody pracy, praca zrcdzinq bgdzie opierai sig na Swiadomym, dobrowolnym
podejmowaniu przez rodzing zobowiEzan, a nie ich wymuszaniu. Rodziny niechgtne do wsp6lpracy bgd4
motywowane do wprowadzania pozytywnych zmian.

Narzgdziem stu?4cym efektywnej pomocy rodzinie bgdzie opracowany przez asystenta rodziny we
wsp6lpracy z cz].onkami rodziny i w kontakcie z pracownikiem socjalnym, plan pracy zrodzin4. Jego
rcalizacja doprowadzi do usunigcia c4,nnik6w przeszkadzaj4cych w osobistym wychowywanit przez
rodzing wlasnych dzieci. Plan pracy bgdzie zawiera( proporycje rozwi1rywania podstawowych

problem6w: socjalnych, psychologicznych, rvychowawcrych, pomoc w zdobywaniu umiejgtno5ci
prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc w zakresie opieki nad zaleznymi czlonkami
rcdziny, pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrrymaniu pracy zarobkowej itp. Dziatrania te
doprowadz4 do osi4gnigcia przez rodzing podstawowego poziomu stabilnoSci zyciowej, kt6ra umozliwi
wychowywanie dzieci w rodzinie i nie doprowadzi do oddzielenia dzieci od ich rodzic6w
W przypadku dzieci umieszczonych wpieczy zastgpczej podjgta praca zrcdzin4 naturaln4 dziecka
przygotuje j4 do jak najszybszego powrotu dziecka do niej. Rezultaty wspierania rodziny bgd4 moZliwe
do osi4gnigciazazgod4i przy aktywnym udziale rodziny objgtej pomoc?.

2)

pomoc w opiece i wvchowaniu dziecka przez dzialania:

a) plac6wek wsparcia dziennego;

b) rodzin wspieraj4cych.

Rodziny wychowuj4ce dzieci wwieku szkolnym, azwlaszcza rodziny, kt6re maj4 trudnoSci
wwypelnianiu funkcji opiekuriczo-wychowawczychw stosunku do swoich dzieci, potrzebuj4 pomocy
w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudnoSci szkolnych, zabtxzen
zachowania itp. W ntriqzku ztym konieczny jest roar6j r6znorodnych Srodowiskowych form dziennej
opieki instytucjonalnej nad dzie6mi w wieku szkolnym oraz instytucji wspieraj4cych rodziny
w wychowaniu i ksztalceniu dzieci. Rolg tg mog4 pelni6 plac6wki wsparcia dziennego oraz rcdziny
wspieraj4ce.

Plac6wki wsparcia dziennego powinny nie tylko organizowa( dzieciom czas wolny i pomoc w nauce,
ale r6wnieZ wychowawcy w nich zatrudnieni powinni wsp6lpracowat z rodzicami dziecka, uczy6 ich jak
rozumied swoje dziecko, jak je wychowywa6, jak wsp6lpracowad ze szkol4itp.

W pracy zrodzin1 bardzo wa2ne jest wsparcie Srodowiska lokalnego. Istotn4 rolg odegrad mog4
s4siedzi, rodziny zaprryjuilnione, rodziny r6wie6nik6w dzieci. Celowe jest zbudowanie sieci rodzin
chgtnych do sluZenia pomoc4 systematycznie lub w spos6b dorainy, w razie potrzeby. Rodzina
w kryzysie bgdzie mogla w6wczas skorzystad, przy wypelnianiu funkcji opiekuriczych, wychowawczych
i spolecznych, ze wsparcia ze strony innej rodziny ze Srodowiska lokalnego, tzw. rodziny wspieraj4cej
zgodnie z ustaw4 z dnia 9 czerwca 20ll r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej. Takq
rodzinq moglaby sta6 sig rodzina chgtna do pomocy, posiadaj4ca odpowiednie predyspozycje
osobowoSciowe i po przej3ciu kr6tkiego szkolenia. Rodzina taka pod opiek4 asystenta rodzinnego,
wsp6lpracowalaby zrodzin1 potrzebujEcE pomocy tj. pomagatraby jej wprowadzeniu gospodarstwa
domowego, opiece i wychowaniu dziecka, ksztaltowaniu i wypelnianiu podstawowych 16l spolecznych.
Plac6wki wsparcia dziennego oraz rodziny wspieraj4ce uruchamiane bgd4 na terenie Gminy
Sierakowice w przypadkach zdiagnozowanej potrzeby przy jednoczesnych mozliwoSciach finansowych
gminy.
5. Wsparcie kobiet w ci4iry powiklanej i rodzin w obliczu urodzenia siq dziecka, u kt6rego
zdiagnozowano cigikie i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczalnq chorobg zagrahaj4c4 jego
:Zyciu.
1)

w

zapewnienie dostgpu

do informacji w zakresie rozwi1zah wspieraj4cych rodziny oraz

kobiet

ciq;ry,

2) zapewnienie dwiadczeri
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i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczaln4 chorobg zagruzajqcq, jego zyciu, kt6re powstaly
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
3) poradnictwo w zakresie przeztvycigZania trudnoSci w pielggnacji i wychowaniu dziecka,
4) wsparcie psychologiczne,
5) pomoc prawna, w szczeg6lnoSci w zakresie praw rodzicielskich i uprawnieri pracowniczych.

6. Doskonalenie i rozrv6j wsp6tpracy pomigdry przedstawicielami instytucji, organizacji
i spoleczno5ci4 lokaln4:
l)biezqca wsp6lpraca przedstawicieli plac6wek o3wiatowych, policji, sluzby zdrowia, pomocy
spolecznej, s4du, Gminnej Komisji Roavi4zywania Problem6w Alkoholowych, Zespotrl
Inlerdyscyplinamego, organizacji pozarzqdowych i innych instytucji kt6re maj4 kontakt z dzieckiem
i jego rodzin4, w celu wspomagani a rodziny w dzialaniach na rzeczpoprawy jej iytuacji,
2) stata wsp6lpraca merytoryczna z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jednostk4 rcalin;a1c4
zadanie z zakresu sprawowania pieczy zastgpczej,
3) wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oruz iwrych form aktywnoSci spolecznej sprryjaj4cych
rozwijaniu inicjatyw lokalnych w zakresie wsparcia rodziny i dzieci c4, postaw
"frarytffinycft
w stosunku do os6b wymagaj4cych pomocy i wsparcia,

4)ttdzial wprojektach wsp6lfinansowanych ze Srodk6w pozabudzetowych w tym rz1dovrych, Unii

Europejskiej , maj4cych na celu:

- ochrong poziomu iryciarcdzin,

-roav6j wiedzy iumiejgtnoSci mi4zanych zopiek4 iwychowaniem dzieci oruz rozwi4zywaniem

problem6w w rodzinie,

- roav6j specjalistycznego wsparcia dla rodzin,
- doskonalenie i

roau6j wsp6lpracy pomigdzy przedstawicielami instytucji,

pozarzqdovtych, spolecznoSci lokalnej.

7'

organizacji

Monitorowanie sytuacji rodzin zagroLonych kryzysem oraz monitorowanie funkcjonowania

rodzin po zakofczeniu bezpo6redniej pomocy.

Rodziny zagrozone kryrysem powinny by6 stale monitorowane przez pracownik6w socjalnych,
pedagog6w szkolnych, pracownik6w sluzby zdrowia i inne instytucje, kt6re kontakruj4 sig zioliinq,

wtym takze (w razie potrzeby) przez policjg ikurator6w Kazda zinstytucji powinna informowad
Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej o ujawnionychzagrozeniach rodziny objetij jigo pomoc4.

Efektem prawidlowo prowadzonej pracy zrodzinl powinno by6 pozostanie dziecka wrodzinie lub
jego powr6t do rodzic6w, jezeli jw zostalo umieszczone poza rcdzinq. Nawet jezeli praca
z rodzinl dala
pozytywny efekt i rodzina przerwycigiryla kryzys, naleLry pamigtad, Ze wypelnian{e prrez ni4 funkcji
opiekuriczo-wychowawczej powinno by6 monitorowane, przy czym zakrei monitoringu powinien -w miarg cotaz bardziej samodzielnego radzenia sobie rodziny z problemami - ogrinicia6 sig do
dyskretnej obserwacj i.

VIII. REALIZACJ A PROGRAMU
1. Program realizowany bgdzie na terenie

Gminy Sierakowice w latach 2OlB-2020.

2' Za kootdynowanie dzialart w ramach Programu odpowiedzialny jest Gminny Osrodek pomocy

Spolecznej w Sierakowicach.

3.W realizacji programu, w tym: w zakresie inicjowania nowych rozwipzarti podejmowania
r62nych form i metod rozwiqzywania problem6w spolecznych rodziny,bierze sig pod uwagg
uczestnictwo wsrystkich podmiot6w i instytucji dziatajqcychna terenie gminy.
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Kluczow4 rolg w Ww zakresie przypisuje sig:
a) pracownikom socjalnym oraz pracownikom Zespolu Poradnictwa Specjalistycznego

i

ds. Asysty Rodzinnej Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej,

b) pedagogom szkolnym plac6wek oSwiatowych na terenie gminy Sierakowice oraz pracownikom:
- Komisariatu Policji w Sierakowicach,

- Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych w Sierakowicach,
- Zespolu Interdyscyplinarnego,
- Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach,

- Gminnego OSrodka Kultury w Sierakowicach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach,
- Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach,
-

P

oradn

i

P

sych

o

I

og i czno-Pedagogi

cznej w Karluzach,

- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepelnosprawnym Sopot Filii w Sierakowicach,
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Kartuzach,

- S4du Rejonowego w Kartuzach,
- Zespol6w Kuratorskich przy S4dzie Rejonowym w Kaftuzach,

- Urzgdu Gminy w Sierakowicach w tym Dzialu Swiadczeri Rodzinnych

- OSrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Szklanej

4.W dzialaniach profilaktycznych na rzecz rodzin wychowuj4cych dzieci wainq rolg pelni4 Parafie
i organizacje koScielne oraz organizacje pozarz4dowe dzialajqce na rzecz mieszkafrc6w gminy
Sierakowice.
Tak rozumiany program stanowid bgdzie pelne i kompleksowe ujgcie systemu opieki nad dzieckiem
i rodzinq.

IX. FINANSOWANIE PROGRAMU
Program bgdzie finansowany ze Srodk6w budZetu Gminy Sierakowice, dotacji zbudZett paflstwa oraz
Srodk6w pozabudzetowych pozyskiwanych z innych irodel.

X. MONITOROWANIE
1.

Monitorowanie i ewaluacja odbywai sig bgd4 poprzez przedkladanie przez kierownika Gminnego

OSrodka Pomocy Spolecznej w terminie do dnia 31 marca kazdego roku Radzie Gminy

w Sierakowicach
rocznego sprawozdaniazrealizacji Programu iprzedstawienie potrzeb zwiqzanychzrealizacjEzadania.
Ponadto Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Sierakowicach zgodnie z.vqltycznymi Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej i w terminie przez niego ustalonym sporzqdza sprawozdani a rzeczowo - finansowe
zzakresu wspierania rodziny i przekazuje je wlaSciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,
z zastosowani em odpowiedni ego systemu teleinformaty azrego.

2. W procesie monitorowania przewiduje sig analizg wskaZnik6w takich jak:

-liczba zdiagnozowanych rodzin z problemami opiekuriczo-wychowawczymi, w tym korzystaj4cych
ze Swiadczeh z pomocy spolecznej,

-liczba kobiet kt6rym wyplacono Swiadczenie zty,otltr urodzenia dziecka, ukt6rego zdiagnozowano
cigZkie i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczaln4 chorobg zagraaajqcqjego Zyciu, kt6re powstaly
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
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-liczba rodzin korzystaj4cych zuslug asystenta
kobiet w ciyiry i rodzin ,,Za \tciem",

rodziny, wtym na podstawie Ustawy owsparciu

- iloSi realizowanych w danym roku plan6w pracy zrodzinE,

- iloS6 rodzin/os6b

obj gtych poradnictwem specj al isty cznym,

- iloSd rodzin objgtych procedur4 Niebieskiej Karty,
- liczba dzieci umieszczonych w pieczy zaslgpczej,

- liczba dzieci kt6re powr6cily z opieki zastgpczej do rodziny,
- iloS6 os6b/rodzin uczestnicz4cych w projektach socjalnych w tym w grupach wsparcia,

- liczba ustanowionych rodzin wspieraj4cych,
- iloSd funkcjonuj4cych plac6wek wsparcia dziennego.
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Uzasadnienie

Na podstawie afi.176 pkt l ustawy zdnia gczerwca 20llr. owspieraniu rodziny isystemie pieczy
do zadah wlasnych gminy naleiry opracowanie i rcalizacja 3-letnich gminnych program6w
wspierania rodziny. Zgodnie zafi.l79 ust.2ustawy uchwalenie progftrmu naleL.y do kompetencji rady
zastEpczei

gminy.

Kluczowym celem programu jest stworzenie sp6jnego systemu dziatan na rzecz rodziny przeirywaj4cej
trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekuriczo wychowawczych, dziEki kl6remu nvigkszq sig szanse zyciowe
dzieci z zaniedbanych Srodowisk bez koniecznoSci zrywaniawiEzi zrodzinE

Z
do

3

I

llwagi na fakl, Ze ,,Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017- obowiqrywal
grudni a 2017 r., istnieje konieczno6d przyj gcia kolejnego Programu nalata 2Ol8

-

2020.

Projekt Gminnego Program Wspierania Rodziny w Sierakowicach na lata 2018
do konsultacji spolecznych w wyniku kt6rych nie zostaly zgloszone zadne uwagi

- 2020, byl przekazany
czy propozycji zmian.

BiorEc pod uwagg powyhsze, podjgcie niniejszej uchwatry jest zasadne.
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