
UCHWALA NrXXII/llO/2017 


RADY GMINY GZY 


z dnia 21 lutego 2017 r. 


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2020 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575) uchwala się, co następuje: 

§l. 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2020, 

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§3. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 
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Załącznik do Uchwały 
Rady Gminy Gzy 
zdnia 21lutego20J7r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 


na lata 2017 - 2020 


Rozdziala 1. 


Wprowadzenie 


Pierwszy Program Wspierania Rodziny w Program Wspierania Rodziny w Gminie Gzy został 

opracowany na lata 2013-2016. Program przyjęty został uchwałą Nr XXVII1127113 w oparciu o art. 

176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 20II roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Oz.U. z 2016 r., poz. 575), w myśl, którego gmina zobowiązana jest do tworzenia 

gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. 

Podmiotem realizującym program na poziomie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gzach. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wielo -problemowej, 

należy docenić i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej 

rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo

wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. 

Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocowe wspierają rodzinę w prawidłowym 

wypełnianiu funkcji. Założeniem Programu jest wspieranie rodziny naturalnej już na etapie gdy 

problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji kiedy dziecko musi opuścić rodzinę. Rodzina 

to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. 

Oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka przekazując mu swój 

system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest 

najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Dlatego, jeśli 

w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do 

wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. 

Rozdział 2. 

Diagnoza sytuacji rodzin w gminie Gzy 

Analiza strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy na lata 2011 - 2020 i analiza 

sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach jednoznacznie wskazują, że 

głównymi powodami przyznawania pomocy było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm. 



iepełnosprawność 

ługotrwała 

---

Powody przyznania pomocy w 2016 r. 

2016 r. 
Powody przyznania pomocy 

Liczba osób 
Liczba rodzin 

w rodzinie 

iuhóstwo 61 155 

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 23 118 

ezrobocie 58 189 

17 24 

lkoholizm 9 16 

lub ciężka choroba 21 38 

ezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 8 35 

Rozdział 3. 


Cele programu 


Na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji demograficznej i społecznej w gminie Gzy w zakresie 

organizacji systemu opieki nad dzieckiem oraz wsparcia rodziny, a także na podstawie obowiązującego 

stanu prawnego, zdefiniowano cel główny Programu_ 

Cel główny: 

1_ Stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej 

oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo

wychowawczych w gminie Gzy oraz zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych 

wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących_ 

Cełe szczegółowe: 

1_ Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka_ 

2. Zwiększenie świadomości rodzin w zakresie oferowanych form wsparcia. 



3. Zwiększenie świadomości rodzin w zakresie oferowanych fonn wsparcia. 

4. Usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. 

Rozdział 4. 

Adresaci Programu 

Odbiorcami działań ujętych w Programie są rodziny i dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gzy 

przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny. Wszystkie dzieci 

wymagają ochrony ich praw i wolności oraz pomocy dla zapewnienia harmonijnego rozwoju 

i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi wymagają dzieci i młodzież z rodzin 

niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny, spowodowane w głównej mierze 

uzależnieniami, przyczyniają się do powstawania znacznych strat rozwojowych dzieci żyjących 

w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb 

rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do niepowodzeń szkolnych oraz izolacji 

społecznej. Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności 

w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale 

też wszystkich jej członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też 

największym zyskiem dla społeczności lokalnej. 

Rozdział 5. 


Działania programu 


Działania mające na celu realizacje założeń programu , a nastawione na bezpośrednią pracę 

z rodziną są koordynowane i organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gzach poprzez: 

- diagnozowanie problemów rodziny i dziecka, 

- praca socjalna polegająca na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez rodzinę zdolności do 

pełnienia prawidłowych funkcj i w społeczeństwie, 

- programy psychoedukacyjne w szkołach, 

- pomoc psychologiczna, 

- porady specjalisty ds. uzależnień, 

- podejmowanie działań w środowisku, inicjowanie interwencji w uzasadnionych 

przypadkach, 

- wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi przez asystenta rodziny 



- opracowanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym, 

- upowszechnianie wiedzy dotyczącej systemu pomocy dla rodzin w kryzysie, 

- upowszechnianie informacji o placówkach udzielających pomocy, 

- zapewnienie dostępu do poradnictwa i doradztwa rodzinnego, 

- monitorowanie sytuacji rodzin, zwłaszcza niewydolnych w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, uzależnionych, stosujących przemoc, 

- uruchamianie, wspieranie edukacji i poradnictwa rodziców w zakresie diagnozy zagrożeń 

i uzależnień u dzieci i młodzieży - działanie w ramach realizacji gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

- współpraca z kuratorami sądowymi, policją, szkołami, placówkami wsparcia dziennego, 

świetlicami środowiskowymi w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych. 

Rozdzial6. 

Zakładane efekty i realizacja programu 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny ma na celu uświadomienie 

rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, że ich 

sytuacja nie musi być trwała. Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być: polepszenie 

sytuacji dziecka i rodziny, wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa 

socjalnego, ograniczenie zjawiska niedostosowania społecznego, zminimalizowanie 

negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. 

Rozdzial7. 

Realizatorzy programu 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Gzy na lata 2017-2020 będzie służył realizacji 

gminnej polityki rodzinnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny realizują instytucje opisane 

w tabeli. 
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Nazwa i adres placówki 

Urząd Gminy Gzy 

GOPSGzy 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Zespół Interdyscyplinarny 

Placówki oświatowo - wychowawcze 

z terenu gminy Gzy 

Placówki służby zdrowia z terenu 

gminy Gzy 

Parafie z terenu gminy Gzy 

Rodzaj dzialalności 

Przyznawanie wypłacanie stypendiów, 

dowozy dzieci. 

Praca socjalna, pomoc finansowa 

i rzeczowa, dożywianie dzieci w szkołach, 

specjalistyczne poradnictwo, aktywizacja 

społeczno-zawodowa, wspieranie 

aktywności lokalnej, asystentura rodziny. 

Wsparcie psychologiczne, przeciwdziałanie 

problemom dotyczącym nadużywania 

alkoholu 

Wsparcie pomoc rodzinom 

w przezwyciężeniu problemu przemocy 

w rodzinie. 

Działalność edukacyjno - wychowawcza, 
. .

organizowanie, wypoczynku, wsparcie 

psychologiczne dla rodziców i dzieci. 

Działalność w zakresie profilaktyki i opieki 

zdrowotnej. 

Działalność charytatywna, organizowanie 

paczek świątecznych. 

Rozdział 8. 


Finansowanie Programu 


- budżet gminy, 

- budżet państwa, 

- środki pozyskane z funduszy zewnętrznych 

w tym: rządowych, pozarządowych, programów celowych i funduszy unijnych. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

Opracowany program jest dokumentem, który może podlegać okresowym 

weryfikacjom i modyfikacjom w niezbędnym zakresie, dostosowanym do zmieniającej się 

rzeczywistości i przepisów prawa. 

Informację z realizacji Programu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach 

będzie składał Radzie Gminy łącznie ze sprawozdanie rocznym z działalności GOPS. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 


