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UCHWAŁA NR XVI/125/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 – 2014 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje  się  gminny  program  wspierania  rodziny  na  lata  2012  –  2014  w brzmieniu  stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 02 stycznia 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Do  projektu  uchwały w sprawie  gminnego  programu wspierania  rodziny  na  lata  20122014Obowiązek  podjęcia 
projektowanej  uchwały  wynika  z art.  179  ust.  2 ustawy  z dnia  9 czerwca  2011r.  o spieraniu  rodziny  i pieczy 
zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887). Program wprowadza swoim zakresem wiele zadań.Rodzinie, która przeżywa 
trudności  w wypełnianiu  swoich  funkcji  burmistrz  ma  zapewnić  wsparcie  poprzez  organizacje  struktury 
i wyposażenia jej w odpowiednie narzędzia: 

 wyznaczyć jednostkę do realizacji zadań wynikających z ustawy, 

 wydać szereg upoważnień  (między  innymi do ustanawiania  rodzin wspierających, zawierania  i rozwiązywania 
umów z rodzinami wspierającymi w zakresie zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy), 

 opracowanie 3 letniego programu wspierania rodziny. 

Źródłem finansowania programu będą środki własne gminy. 
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Załącznik 

do Uchwały Nr XVI/125/2011  

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 29 grudnia 2011 roku





GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014





Cel główny:  stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczna ochroną dzieci.



Zadania:



I. diagnozowanie środowisk rodzinnych, w tym:

1. rozpoznanie i analiza problemów występujących w rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi ( dotyczy rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej), 

2. bieżące kontakty pracowników socjalnych z pedagogiem szkolnym, 

3. analiza niepokojących zachowań dzieci i młodzieży podczas pobytu w placówkach oświatowych.



II. Udzielenie wsparcia  rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych:

1. praca z rodziną – utworzenie zespołu do spraw asysty rodzinnej



Praca z rodziną będzie realizowana przez zespół do spraw asysty rodzinnej utworzony w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku. Będzie ona polegać w szczególności na: opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną, który doprowadzi do usunięcia czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu własnych dzieci. Plan pracy będzie zawierał propozycje rozwiązywania podstawowych problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Działania te mają doprowadzić do osiągnięcia przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi wychowywanie dzieci w rodzinie i nie doprowadzi do oddzielenia dzieci, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przygotuje rodziny do jak najszybszego powrotu do niej. Rezultaty wspierania rodziny będą możliwe za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny objętej pomocą.

Formy pracy z rodziną:

1. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, doradztwo zawodowe),

2. terapia i mediacja,

3. pomoc prawna,

4. usługi opiekuńcze i specjalistyczne,

5. tworzenie grup wsparcia lub grup samopomocowych.



2.  pomoc w opiece i wychowaniu dziecka w formie:

2.1  objęcia pomocą rodziny wspierającej, 

Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: prowadzeniu gospodarstwa domowego, opiece i wychowaniu dziecka, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

W przypadkach zdiagnozowanej potrzeby dodatkowego wsparcia i możliwościach finansowych ośrodka pomocy społecznej ustanawiane będą  rodziny wspierające.

2.2 utworzenia placówki wsparcia dziennego.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. W ramach realizacji powyższego programu zaleca się przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowania, zasobów własnych oraz źródeł wsparcia finansowego zewnętrznego w celu utworzenia i prowadzenia ww. placówki.



III.  Doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji: 

1. współpraca szkół, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądów, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych, instytucji które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną, w celu wspomagania rodziny w działaniach na rzecz poprawy jej sytuacji,

2. stała współpraca merytoryczna z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jednostką realizująca zadanie z zakresu sprawowania pieczy zastępczej.



IV. Prowadzenie działalności profilaktycznej w tym: 

1. udział w ogólnopolskich kampaniach, promujących dobro rodziny,

2. wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej sprzyjających rozwijaniu postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających pomocy i wsparcia, 

3. udział w projektach współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w tym rządowych, Unii Europejskiej, mających na celu ochronę poziomu życia rodzin oraz rozwój specjalistycznego dla nich wsparcia. 



§ 2

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej przy współudziale przy udziale partnerów działających na rzecz wsparcia rodziny.













































































