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RADY GMINY REŃSKA wIEŚ
z ilnia 23 kwietnia2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Na podstawie ań.18 ust'2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (tj.: Dz. U z 2013r. po2.594, zm. poz.13l8, z 2014r. poz.379) oruz art.l76 pkt.1

i art.I79 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 20IIr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (tj. Dz. U z 2013r. poz.135, zm. poz. I54, 866, 1650.)' uchwala się' co

następuje:

s1.
Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014- 2a16, stanowiący

załącznik do uchwały.

s2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

s3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do UchwaĘ NrXLll264/l4
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia23 kwietnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-201,6

I. wsTĘP

Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza Zespół planowanych działań mających na

celu wspieranie rodzin przeŻywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania

w szczegó|noŚci poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, a|e na całej

rodzinie, równiez w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rcdziną biologiczną, w celu

odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.

Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego, jest pierwszym i najwaŻniejszym

środowiskiem wychowawczym dziecka, który ksztahuje jego osobowość, System wartości, poglądy,

styl zycia. Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczaniu dziecka.

Sprawowanie władzy rodzicielskiej polega głownie na opiece i wychowaniu dziecka oraz

dbałości o jego prawidłowy rozwój, ochronę zdrowia, umozliwienie edukacji oraz rozwijanie

talentów. Powinna przede wszystkim chronić interes dziecka oraz realizować w praktyce zasadę

ochrony jego dobra. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę naleŻy skupić nie tylko na problemach

dziecka, ale także na problemach jego rodziny, bo to w dezintegracji rodziny tkwi Źródło sieroctwa

społecznego. Wśród czynów, którę składają się na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski

poziom kulturalny, intelektualny oruZ moralny dorosłych, niezaradnoŚć Życiową członków rodziny,

brak stabilizacji zawodowej i materialnej' niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie

obowiązków opiekuńczych względem dzieci, a takŻe alkoholizm jednego lub obojga rodziców,

karalność sądową, przejawy psychopatii, maltretowanie oraz znęcanie się nad dzieckiem. Zazwyczaj

niekorzystne sytuacje w rodzinie współwystępują ze sobą.

Skutęczna ochrona dzięci i pomoc dla nich może być osiągnięta we współpracy ze

środowiskiem lokalnym, w tym sąsiedzkim, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją,

instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, Kościołem i związkami wyznaniowymi oraz

organizacj am i p ozarządowymi.

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu

prawidłowych relacji w rodzinie otazwe właściwym wypełnianiu ról społecznychprzezjej członków.

Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny.

Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci,młodzieŻy

orazkształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.
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Wszelkie dziaŁania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym

zaangaŻowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. Chodzi tu nie tylko o kontaktowanie się z

rodziną ale o współptacę z nią, a więc obustronny wysiłek- Ze Strony pracowników pieczy zastępczej i

rodziców- zmierzającą do przywrócenia naturalnych więzów i normalizacji zycia rodzinnego.

Prowadzenie profilaktycznych dziaŁań wspierających dziecko w rodzinie jest formą pomocy

tańszą i bardziej skuteczną. Natomiast praca Z rodziną biologiczną w przypadku' gdy zaistniała

koniecznoŚć umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do

rodziny. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są zarówno ze względów

społecznych, jak i ekonomicznych, gdyŻ sŁuŻą obnizeniu kosztów gminy związanych z pobytem

dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Program będzie miał zatem charakter zróŻnicowany, zarówno profilaktyczny jak i interwencyjny w

za|eŻności od celów iposzczególnychzadań prowadzących do ich rcalizacji'

II. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 20llr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz.U z20l3r. ,poz.l35 zpóźn.zm')

2. Ustawa z dlia 12 marca2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z20l3r',poz.l82 zpóźn.zm.)

3. Ustawa z dniaŻ9 Lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz .U z 2005r. Nr

1 80, poz. 1493 z późn.zm.)

4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U z2007r. Nr 70, poz.473 zpóźn.zm.)

III.CELE szczBcoŁowE

1. Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez:

a) wywiad środowiskowy w rodzinie przeŻywającej trudności,

b) pracę socjalną polegającą na rozpoznaniu deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich,

zaniedbai względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym,

rówieśniczym,

c) konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na

dysfunkcj onalność rodziny.

Ż. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:

a) objęcie dozywianiem dzieci i uczniów szkół podstawowych' gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych,

b) monitorowanie zagrożen dot. sytuacji zdrowotnej dziecj poprzęz kontakt i współpracę z

placówkami służby zdrowia,

c) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy o pomocy

społecznej między innymi poprzez przy Znaw anie zasiłków,

d) pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne.
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3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny, zapewnienie jej

specjalistycznego poradnictwa i wsparcia poprzez :

a) umożliwienie rodzinom wymagającym pomocy korzystania z asystentarodziny, którego zadaniem

jest organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w miejscu wskazanym przez

rodzinę,

b) pomoc w dostępie rodzinom przeŻywĄącym trudności do konsultacji i specjalistycznego

poradnictwa psychologic znego, pedagogicznego, terapeuty cznego,

c) pomoc w dostępie rodzinom do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresię prawa rodzinnego.

4. Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz

rozwiązywania już istniejących poprzez z

a) systematyczne monitorowanie rodzin zagroŻonych kryzysem przez pracowników socjalnych,

nauczycieli, pedagogów szkolnych orazprzedstawicieli innych zawodów kontaktujących się zrodziną,

w tym z placówkami słuŹby zdrowia,

b) motywowanie członków rodziny do podejmowania działańnarzecz ograniczeniabądź niwelowania

własnych dysfunkcji np .podjęcie terapii azaleŻnien współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, podjęcie terapii dla ofiar oraz sprawców przemocy domowej

współpraca z policją, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy,

c) angaŻowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach rozwijających umiejętność planowania

swojej przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywujących do podjęcia pracy,

d) angażowanie i motywowanie rodzin oraz pomoc w dostępie do korzystania ze specjalistycznego

wsparcia dla rodziców w celu podniesienia umiejętnoŚci opiekuńczo wychowawczych, wzmocnienia

poczucia odpowiedzialności za własną sytuację Życiową, dostarczenia wiedzy na temat

prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich,

e) 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.

5. Dążenie do reintegracji rodzin poprzez 3

a) pomoc rodzinie, z ktorej dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowaniu

odpowiedniego środowiska wychowawczego Z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalającymi na

powrót dzieci do rodziny naturalnej' ptzywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poptzez

wsparcie asystenta r odziny

6. Pod ej m owa nie działań p rofi laktycznych popr zez:

a) udziaŁ w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie rodziny i jej roli w

społeczeństwie,

b) udział w projektach współfinansowanych ze środków UE, mających na celu poprawę jakości życia

rodzin.
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V. ADRESACI PROGRAMU

Rodziny wychowujące dzieci, zamieszkałe na terenie Gminy Reńska Wieś dotknięte

przemocą' problemem uzaleŻnień, zagroŻone ubóstwem, przeŻywające trudnoŚci w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy

zastępcze1

VI. REALIZATORZY PROGRAMU

Program będzie realizowany przez Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi we

współpracy z instytucjami opisanymi w poniższej tabeli

Lp. InsĘtucja Zadanialzakres współpracy

Urząd Gminy Reńska Wieś Wspieranie lokalnych programów oraz inicjatyw na

rzecz rodziny w zakresie kreowania i upowszechniania

pozytywnych wzorców funkcjonowarria rodziny

Ż. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kędzierzyni e-KoźLu oraz Specjalistyczny

ośrodek Wsparcia dla ofrar Przemocy w

Rodzinie

Udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu

problemów dotyczący ch rodzin zastępczy ch oraz rodzin

zagr ożony ch kryzysem. Zapewnienie dzieci om pieczy

zastępczej w rodzinach zastępezy ch, rodzinnych

domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. Udzielanie wsparcia osobom

usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-

wychowawcze. Podejmowanie czynności w ramach

procedury Niebieskie Karty. Udzielanie schronienia w

sytuacji kryzysowej,poradnictwo.

3. Sąd Rejonowy _Wydział Rodzinny i Nieletnich orzekanie z zakr esu prawa rodzinnego i opiekuńczego

4- Kuratorzy sądowi Wykonywanie zad,ań o charaktetze wychowawczo-

resocjalizacyjnym, diagnosty cznymr profi laktycznym

kontrolnym zuliązanych z wykonywaniem orzęczęfl

sądu. Podejmowanie czynności w ramach procedury

Niebieskie Karty

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Reńskiej Wsi

Kierowanie osób uzależnionych na leczenie

opracowywanie i wdrażanie projektów i programów

profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin i dzieci.

Podejmowanie czynności w ramach procedury

Niebieskie Karty

6. Zespół Interdyscyplinarny ds przemocy

w Reńskiej Wsi

Integrowanie i koordynowan ie działań wszystkich

instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie. Wspieranie osób i rodzin

dotkniętych problemem ptzęrnocy. Podejmowanie

czynności w ramach procedury Niebieskie Karty

7. Rewir Dzielnicowych Reńska Wieś Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i rodzinom na

terenie gminy Reńska Wieś .Podejmowarrie czynności
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w ramach procedury Niebieskie Karty.

Przeciwdziałanie przestępczości i uzależnieniom wśród

dzieci i młodzieży.

8 P1acówki oświatowe z terenu gminy Reńska Wieś Realizacja szkolnych programów profilaktycznych,

edukacyjnych, wychowawczych. Wsparcie

pedagogiczne dla rodziców i dzieci .Pomoc w

rozwiązyw aniu problemów wychowawczych.

Uświadamianię rodzicom potrzeb edukacyjnych dzieci i

młodzieży. organizowanie czasu wolnego dla dzieci

(zajęcia terapii pedago gicznej, socjoterapeutycznej,

pomoc w odrabianiu lekcji).Podejmowanie czynności w

ramach procedury Niebieskie Karty.

9. Praktyki Lekarskie lekarzy rodzinnych Opieka i profilaktyka zdrowotna. Podejmowanie

czynności w ramach procedury Niebieskie Karty.

Monitorowarrie środowisk zagrożony ch przez

pielęgniarki środowiskowe.

10. Publiczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Umożliwienie rodzinom z dzięćmi skorzystania ze

specj alistycznego wsparcia psychologicznego,

pedagogicznego i terapeutycznego.

ll Parafte z terenu gminy Reńska Wieś Wspieranie działań w zakresie realizowania programów

na rzęcz rodziny oraz upowszechniania pozytywnych

wzorców funkcjonowan ia rodzlny. Pomoc rzeczowa

(żywność) dla rodzin potrzebujących świadczona przez

parafialne stacie CARITAS.

12. organizacje pozarządowe i inne podmioĘ

prowadzące działalność: pożytku publicznego w

obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i

przemocy w rodzinie

Zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie

aktywności dzieci i młodzieŻy poprzez propagowanie

działalnośoi klubowej,sportowęj,rękręacyjnoj oraz

kulturalnej.

vII. zRÓDŁo FIANASoWANIA

Środki narealizację Programu będą pochodzić zbudŻetu gminy Reńska Wieś.

VIII. IVIONITOROWANIE PROGRAMU

Monitoring Programu umozliwi wgląd w rea|izację podejmowanych działail. ocenę ich skuteczności

oraz podejmowanie działafi korygujących. Koordynatorem programu jest Gminny ośrodek Pomocy

Społecznej w Reńskiej Wsi. Program ma charakter otwarty co oznacza, że powinien ewaluować w

zależnoŚci od pojawiających się potrzeb.

IX. POSUMOWANIE

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości

życia dzieci i rodzin. Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w

pierwszej kolejności Zostaną Stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się Ze Swoimi
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problemami. Tylko wtedy moŻna zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku

oraz wykorzystywanie własnej aktywności i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych

umiejętnoŚci. Pomoc rodzinie będzie nakierowana w pierwszej kolejności na wykorzystywanie

zasobów własnych rodziny, a wsparcie instytucjonalne będzie zapewnione w sytuacji, gdy rodzina

będzie musiała się zmieruyć z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać.

Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie

bezpieczeństwa socjalnego, ogtaniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych

zachowan oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

PRZElVoDNICZĄCY
Rady7Gm6y Reńska !Vreś
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