UCHWAŁA NR XXX/263/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art.176 pkt 1 i art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.697 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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Załącznik do uchwały nr XXX/263/17
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 14 listopada 2017 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
NA LATA 2018-2020

I.
CELE PROGRAMU:
Głównym celem „Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020” jest przywrócenie zdolności
do właściwego wypełniania ról społecznych rodzinie będącej w kryzysie lub przeżywającej
trudności opiekuńczo-wychowawcze.
Cele szczegółowe:
1) Ograniczanie ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej;
2) Stworzenie systemu wsparcia składającego się z instytucji i organizacji pozarządowych
działających na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w zakresie opieki
i wychowania.
II.
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
1) Zatrudnianie w zależności od potrzeb asystentów rodziny i kierowanie ich do rodzin
przeżywających trudności;
2) Uruchomienie specjalistycznego poradnictwa odpowiedniego dla rodzin z różnymi
problemami;
3) Zwiększenie dostępu do placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi;
4) Stworzenie warunków do funkcjonowania rodzin wspierających;
5) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościołem, związkami wyznaniowymi
i innymi podmiotami w realizowaniu projektów służących wzmacnianiu rodzin
przeżywających trudności oraz przywracaniu ich do prawidłowego wypełniania przez nich ról
społecznych.
III.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
1) działania nakierowane będą na rozeznanie sytuacji rodzin, w których stwierdzono problemy
w wypełnianiu podstawowych ról społecznych;
2) współdziałanie różnych instytucji, służb pomocy społecznej i innych podmiotów w zakresie
wspierania rodziny;
3) organizowanie skutecznej pomocy rodzinie przeżywającej trudności w prawidłowym
wypełnianiu ról społecznych;
4) zabezpieczenie środków finansowych dla osiągnięcia założonych celów Programu;
IV.
ODBIORCY PROGRAMU:
1) rodziny będące w kryzysie lub przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych;
2) środowisko rodzin wymagających wsparcia.
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V.
1)
2)
3)
4)
5)

METODY PRACY STOSOWANE PRZY REALIZACJI PROGRAMU:
pomoc asystenta rodziny i rodziny wspierającej;
wsparcie finansowe, rzeczowe lub inne w zależności od potrzeb;
praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych w rodzinach z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi;
poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne, terapeuty uzależnień);
zastosowanie instrumentów aktywnej integracji poprzez udział rodzin wymagających
wsparcia w realizacji Programu Aktywności Lokalnej lub szkoleniach i warsztatach prowadzonych w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego ze środków UE.

VI.
PLANOWANE EFEKTY PROGRAMU:
1) zmniejszenie ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
2) stworzenie rejestru rodzin, w których zdiagnozowano problem niewydolności
wychowawczej, celem wczesnego reagowania i wspierania rodziny;
3) zwiększenie udziału środowiska lokalnego w organizowaniu pomocy rodzinie będącej
w kryzysie;
4) skuteczniejsza pomoc rodzinie poprzez działania m.in. asystenta rodziny oraz rodziny
wspierającej;
5) efektywniejsze wykorzystanie posiadanych środków finansowych i zasobów w tym zakresie.
VII.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
VIII.
1)
2)
3)
4)

REALIZATORZY PROGRAMU:
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach przy współpracy:
Urzędu Gminy w Pszczółkach;
Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki;
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy
Pszczółki;
placówek oświatowych;
Policji;
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim;
Sądu i kuratorów;
organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych;
osób prywatnych.
FINANSOWANIE PROGRAMU:
budżet gminy;
dotacje z budżetu państwa;
dotacje ze środków unijnych;
sponsorzy.

IX.
MONITORING I EWALUACJA:
Monitoring działań wynikających z realizacji Programu będzie prowadzony na bieżąco.
Do 31 marca każdego roku będzie składane Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji w roku
poprzednim zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań
wynikających z programu.
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Ewaluacja Programu będzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych pozyskanych
przez GOPS od podmiotów zaangażowanych w realizację Programu. W wyniku ewaluacji
i stwierdzeniu niekorzystnych tendencji wzrostowych liczby osób niewydolnych wychowawczo i liczby
dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej należy dokonywać zmian założeń Programu lub metod
pracy z rodzinami.
Dodatkowo, sporządzane będą również sprawozdania rzeczowo - finansowe z zakresu
wspierania rodziny, które przekazane zostaną wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wskaźniki:
1. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej;
2. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi korzystających ze wsparcia
pomocy społecznej, w tym z pracy socjalnej i asystenta rodziny bądź rodziny
wspierającej;
3. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
4. Liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania w szkołach.
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UZASADNIENIE
Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa
obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
oraz organizacja pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Obowiązek, o którym

mowa powyżej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy

administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich
organami pomocniczymi: Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i
związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
Do końca 2017 r. na terenie gminy Pszczółki realizowany jest Program Wspierania Rodziny na lata
2015-2017, przyjęty uchwałą nr XXIX/306/14 z dnia 11 czerwca 2014 r.
Zgodnie z przepisami, do zadań własnych gminy

należy opracowanie i realizacja 3-letnich

gminnych programów wspierania rodziny. Głównym założeniem programu jest m.in. rozszerzenie zakresu
pomocy świadczonej rodzinom przeżywającym

trudności opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienie im

dostępu do specjalistycznego poradnictwa.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne.
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