
UCHWAŁA NR LVIII/437/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015–2017

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się gminny program wspierania rodziny na lata 2015–2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka..

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Załącznik do Uchwały Nr LVIII/437/2014

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 5 listopada 2014 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017

Cel główny: Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.

Zadania:

I. Diagnozowanie i analiza 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. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny poprzez:

a) Objęcie dożywianiem w formie obiadów, na terenie placówek oświatowych wszystkich tego wymagających 
dzieci,

b) Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy o pomocy społecznej między 
innymi poprzez przyznawanie zasiłków,

c) Monitorowanie zagrożeń dot. sytuacji zdrowotnej dzieci przez kontakt i współpracę z właściwą placówka służby 
zdrowia.

2. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny w miejscu zamieszkania bądź miejscu 
wskazanym przez rodzinę:

a) Umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, którego zadaniem jest   pomoc rodzicom 
w wypełnianiu ról społecznych tak aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej 
i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.

b) Pomoc w dostępie rodzinom przezywającym trudności do konsultacji i specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego.

3. Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązania już 
istniejących poprzez:

a) systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, asystenta rodziny, 
pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych instytucji współpracujących z rodziną,

b) motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź niwelowania własnych 
dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień – współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym, współpraca z policją i Zespołem Interdyscyplinarnym.

c) angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach rozwijających umiejętność planowania swojej 
przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywujących do podjęcia pracy.

d) współpracę z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, w szczególności ze szkołami, 
policją, placówkami służby zdrowia, sądami Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie, w celu poprawy sytuacji 
rodzinnej pod względem zdrowotnym, materialnym i społecznym.

4. Dążenie do reintegracji rodzin poprzez:
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a) Pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowaniu środowiska 
wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny naturalnej, 
przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie asystenta rodziny.

5. Podejmowanie działań profilaktycznych:

a) Udział w ogólnopolskich kampaniach promujących dobro rodziny,

b) Wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej sprzyjających rozwijaniu 
postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających pomocy i wsparcia,

c) 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.

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

Obowiązek podjęcia projektowanej uchwaływynika z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o spieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.). Program wprowadza
swoim zakresemwiele zadań.

Rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiuswoich funkcji burmistrz ma zapewnić wsparcie
poprzez organizacje struktury i wyposażenia jej w odpowiednie narzędzia:

- wyznaczyć jednostkę do realizacjizadań wynikającychz ustawy,

- wydać szereg upoważnień ( między innymido ustanawiania rodzin wspierających, zawierania
i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymiw zakresie zwrotu kosztów związanych z
udzieleniempomocy ),

- opracowanie 3- letniego programu wspierania rodziny.

Źródłem finansowaniaprogramu będą środki własne gminy.
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