
u C H W A L A Nr XXVI1/127/13 


RADY GMINY GZY 


z dnia 27 sierpnia 2013 r. 


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016 

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

i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późno zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§l. 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1' 1' I.L 	 'ODNICZĄCY 
RADY 
~~~d 

Leon Pytel 



Załącznik do Uchwały 

Nr XXVIVI27113 

Rady Gminy Gzy 

z dnia 27 sierpnia 2013 r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZ1NY 

na lata 2013 - 2016 

RozdzialI. 

Wprowadzenie 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Gzy na lata 2013 - 2016 jest strategicznym 

dokumentem Gminy Gzy opracowanym w celu zrealizowania przez samorząd konstytucyjnej zasady 

udzielania szczególnej pomocy rodzinie i dziecku. 

Podstawową zasadą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest ochrona prawna rodziny. 

Rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, 

mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 

Podmiotem realizującym ten cel na poziomie gminy Gzy jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gzach. Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 

bezpośrednie organizowanie i wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb jednostek 

i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej poprzez rozpoznawanie tych potrzeb, bezpośrednie 

i pośrednie udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej. Pomoc powinna 

koncentrować się na wspomaganiu osób i rodzin wymagających wsparcia w osiągnięciu możliwie 

pełnej aktywności społecznej, a także wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do pełnego 

i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Rozdzial2. 

Diagnoza sytuacji rodzin w gminie Gzy 

Analiza strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy na lata 201 1 - 2020 i analiza 

działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach w latach 2009 - 2012 jednoznacznie 

wskazuje, że dominującymi problemami w rodzinach jest ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w rodzinach niepełnych 

i wielodzietnych, alkoholizm. 

Powody przyznawania pomocy na przestrzeni lat 2009 - 2012 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 2009 2010 2011 

UBÓSTWO 78 68 70 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 18 19 17 

W TYM: 
WIELODZIETNOŚĆ 

8 18 8 

BEZROBOCIE 65 53 52 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 11 16 21 



DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 30 25 15 

BEZRADNOSĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO  OGÓŁEM 30 9 10 

W TYM: 
RODZINY NIEPEŁNE 

9 9 5 

RODZINY WIELODZIETNE 21 7 5 

ALKOHOLIZM 7 8 2 

Jednym z celów operacyjnych strategu Jest pomoc osobom i rodzinom zagrożonym 

dysfunkcją, zwiększenie ich aktywności własnej, zaangażowanie w działania samopomocowe, 

korzystanie z pomocy psychologa czy pedagoga, czy współpracy z pracownikiem socjalnym, 
dzielnicowym. 

Nadrzędnym celem niniejszego programu jest budowa lokalnego systemu wsparcia nad 
dzieckiem i rodziną, a w ostatecznym efekcie stworzenie systemu, w warunkach których rodzina 

będzie mogła liczyć na pomoc i wsparcie wielozakresowe i zintegrowane. System wsparcia musi mieć 
charakter lokalny. 

Głównym problemem jest nadaj bezrobocie, które może doprowadzić do różnorakich 

problemów rodzinnych, z patologiami i dysfunkcjami włącznie (przestępczość, przemoc, nałogi). 

Wobec różnorodności problemów rodzina nie może pozostawać bez wsparcia i pomocy z zewnątrz. 

Środowisko rodzinne jest najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka. Patologie, 
bezrobocie mogą przyczyniać się do powstawania wielu sytuacji konfliktowych, których skutki 
najbardziej w swej istocie dotykają dzieci. Bywa, że dom rodzinny jest miejscem przemocy, 
negatywnych wzorców, napięć, Jęków, upokorzeń, frustracji. Dzieciństwo przestaje być beztroskie. 

Staje się trudne, bolesne, krzywdzące. 

Gdy bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone należy zabrać je z rodziny i umieścić w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, co jest oczywiście rozwiązaniem ostatecznym. Należy zatem stworzyć 
taki system, aby nie dopuścić do takich sytuacji. Oznacza to stworzenie systemu wsparcia dla rodzin 
i dzieci, aby problemy można było rozwiązywać na etapie, gdy one się pojawiają. 

Rozdzial3. 

System opieki nad dzieckiem i rodziną oparty winien być na następujących podstawach: 
- pomoc winna być wczesna i mieć charakter profilaktyczny; diagnoza - (np. pedagog szkolny, 
wychowawca, pracownik socjalny), 

- nawiązywanie kontaktu (wymiana informacji), 
- programy psychoedukacyjne w szkołach, 
- praca socjalna, 
- interwencja kryzysowa, 
- klub integracji społecznej zapobiegający marginalizacji i wykluczeniu, 
- grupy wsparcia dJa rodziców, osób uzależnionych, 
- terapia rodzinna, małżeńska (spotkania z psychologiem, terapeutą), konsultacje wychowawcze 
wzrost umiejętności wychowawczych, 
- zaangażowana i wykwalifikowana kadra pomocowa. 



Rozdział 4. 

I(jerunki działań, zadania i oczekiwane efekty: 

1. 	 wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych 
potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka 
poprzez:- diagnozowanie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- udzielanie pełnej informacji z zakresu korzystania z systemu bezpieczeństwa 

socjalnego, 

- aktywizację społeczną i aktywizację zawodową w ramach programów, projektów 

socjalnych i projektów systemowych, 


świadczenie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności prawnego, 
psychologicznego i rodzinnego) osobom i rodzinom mającym trudności lub 
wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych bez 
względu na posiadany dochód; 

2. 	 wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 
bezradnością w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez: 
- zapewnienie dostępu do pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego z zakresu 
prawa rodzinnego i opiekuńczego, 


- zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla rodziców, 

którzy nie radzą sobie z problemami wychowawczymi i uzależnieniami dzieci, 

- organizowanie zajęć o charakterze informacyjno-warsztatowym dla rodziców dzieci 

realizujących obowiązek szkolny; 


3. 	 wspieranie osób i rodzin zagrożonych zjawiskami patologii społecznej poprzez: 
a) 	 tworzenie realizację gminnych programów z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 
w tym: 
- zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacj i dla osób 
uzależnionych, 


- zapewnienie pomocy psychospołecznej i prawnej dla osób zagrożonych 


przemocą, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej, 
w szczególności adresowanych do dzieci i młodzieży (nikotyna, alkohol, 
narkotyki), a także kontrola przestrzegania dystrybucji alkoholu wśród dzieci 
i młodzieży. 

b) 	organizację i współorganizację czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych 
zjawiskami patologii ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zimowego 
i letniego wypoczynku; 

c) 	monitoring i ewaluacja dotycząca uzależnień i polityki w skali lokalnej, poprzez 
zbieranie informacji i danych liczbowych od instytucji działających na terenie 
gminy (m.in. szkół, ośrodków zdrowia, Policji) o rozmiarach zagrożeń. 

Rozdział 5. 

Odbiorcy programu 



Odbiorcami programu są rodziny, które są zagrożone niedostosowaniem 
i wykluczeniem społecznym. Członkowie rodzin przede wszystkim borykają się z takimi 
problemami społecznymi jak: alkoholizm i towarzysząca temu zjawisku przemoc oraz 
ubóstwo, równie ważnym problemem jest bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych 
i wielodzietnych, niepełnosprawność i długotrwała choroba. 

Rozdział 6. 

Cele programu 

Cel główny: 
1. 	 Zorganizowanie kompleksowego sprawnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 

o zasięgu lokalnym w Gminie Gzy. 
Cele szczegółowe: 

1. 	 Wspieranie rodziny w kontaktach z innymi instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi i innymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

2. 	 Udzielania wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji kryzysowej. 
3. 	 Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

i dotkniętymi zjawiskiem przemocy. 

Rozdział 7. 

Działania programu: 

1. 	 poznawanie środowiska lokalnego i pozyskiwanie informacji na temat warunków 
życia rodzin oraz dzieci i młodzieży, wskazanie obszarów wymagających 

interwencji kryzysowej, 
2. 	 inicjowanie i realizowanie programów służących rozwojowi rodzin, dzieci 

i młodzieży, 
3. 	 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, 

4. 	 promocja i upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka - działanie poprzez 
rozpowszechnianie ulotek, publikacji, prowadzenie szkoleń, warsztatów 
dotyczących problematyki ochrony dziecka przed przemocą oraz uaktywnienie 
środowisk lokalnych i sąsiedzkich, 

5. 	 upowszechnianie wiedzy dotyczącej systemu pomocy dla rodzin w kryzysie 
działanie poprzez aktywizację instytucji pomocowych w informowaniu o własnej 
działalności, prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych na temat 
możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysu, upowszechnianie informacji 
o placówkach udzielających pomocy, zapewnienie dostępu do poradnictwa 
i doradztwa rodzinnego, 

6. 	 rozwijanie programów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej l szkolnej 
w środowisku lokalnym, zapewnienie ofiarom przemocy bezpłatnej pomocy 



• 


psychologicznej, socjalnej i prawnej , promocja działalności programu "Niebieska 

Linia" oraz "Telefonu Zaufania", 

7. 	 kierowanie sprawców przemocy do instytucji podejmującej działania 

resocjalizacyjno-terapeutyczne wobec sprawców. 

Rozdział 8. 

Zasoby gminy 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Gzy na lata 2013 - 2016 będzie służył 
realizacji gminnej polityki rodzinnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny realizują instytucje 
opisane w poniższej tabeli. 

Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny w gminie Gzy 

Lp. Nazwa i adres placówki Rodzaj działalności 

1. Urząd Gminy Gzy 
przyznawanie i wypłacanie stypendiów, dowozy 

dzieci, organizowanie kolonii 

2. GOPS Gzy 

praca socjalna, pomoc finansowa i rzeczowa, 
dożywianie dzieci w szkołach, specjalistyczne 

poradnictwo, aktywizacja społeczno-zawodowa, 
wspierania aktywności lokalnej 

3. 
Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

wsparcie psychologiczne, przeciwdziałanie 
problemom dotyczącym nadużywania alkoholu 

4. 
Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 
wsparcie i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu 

problemu przemocy 

5. 
Placówki służby zdrowia 

z terenu gminy Gzy 
działalność w zakresie profilaktyki i opieki 

zdrowotnej 

6. 
Placówki oświatowo-

wychowawcze z terenu 
gminy Gzy 

działalność edukacyjno-wychowawcza, 
organizowanie wypoczynku, wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców 
i dzieci 

7. Parafie z terenu gminy Gzy 
działalność charytatywna, organizowania 
wypoczynku oraz paczek świątecznych 

Rozdział 9. 

Zakończenie 

Partnerzy programu: 

- samorządy terytorialne, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- szkoły działające na terenie gminy, 

- lekarze rodzinni i pielęgniarki środowiskowe, 


- kuratorzy sądowi, 


- Policja, 




• 
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- Prokuratura Rejonowa w Puhusku, 

- Rady sołeckie, 


- Parafie Rzymsko-Katolickie 


Źródła finansowania: 

- dotacje pochodzące z budżetu państwa, 


- środki pochodzące z budżetu gminy Gzy, 

- inne źródła (w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego). 


Postanowienia końcowe 

Opracowany program jest dokumentem, który może podlegać okresowym 
weryfikacjom i modyfikacjom w niezbędnym zakresie, dostosowanym do zmieniającej się 
rzeczywistości i przepisów prawa. 

lnfonnację z realizacji Programu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej będzie składał 

Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem rocznym z działalności GOPS. 
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