UCHWAŁA NR XXXV/63/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 14 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.) 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 2013r. poz. 135 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Borkusz

Id: 7FECC98F-F884-4F3B-8F96-9F967C6C77B5. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/63/13
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 14 października 2013 r.
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA SZCZAWNA-ZDROJU
NA LATA 2013 -2015
I. WSTĘP
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.),
która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., nakłada na jednostki samorządu terytorialnego wiele nowych zadań
z zakresu wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną, m.in.:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną
przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do
specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz kosztów związanych z udzielaniem
pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające,
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym,
6) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.
Gminny Program Wspierania Rodziny zawiera najważniejsze działania podejmowane w celu wspierania rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania tym
rodzinom prawidłowego funkcjonowania. Realizowane zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na
całej rodzinie.
Pomoc na rzecz rodzin, którą w ramach programu oferuje Ośrodek Pomocy społecznej będzie nakierowana
w pierwszej kolejności na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, a wsparcie instytucjonalne będzie zapewnione
w sytuacji, gdy rodzina będzie musiała zmierzyć się z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie
rozwiązać.
II. PODSTAWAPRAWNA
Zadania gmin w zakresie kreowania polityki lokalnej na rzecz ochrony rodziny i wspierania pieczy
zastępczej nad dziećmi wynikają z:
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
135 ze zm.),
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.),
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.)
III. CEL GŁÓWNY
Głównym celem Programu jest wspieranie rodzin zagrożonych problemami oraz przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
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IV. CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez:
a) wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności:
b) pracę socjalną polegającą na rozpoznaniu dysfunkcji w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, zaniedbań wobec
dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym,
c) konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na dysfunkcyjność rodziny.
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:
a) objęcie dożywianiem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie placówek
oświatowych,
b) monitorowanie zagrożeń dot. sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez kontakt i współpracę z placówką służby zdrowia
na terenie Szczawna-Zdroju,
c) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom potrzebującym w ramach ustawy o pomocy społecznej
między innymi poprzez przyznawanie zasiłków.
3. Rozwijanie umiejętności
poradnictwa i wsparcia poprzez:

opiekuńczo-wychowawczych

rodziny,

zapewnienie

jej

specjalistycznego

a) umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, którego zadaniem jest organizowanie pracy
z rodziną w miejscu zamieszkani a bądź w miejscu wskazanym przez rodzinę,
b) umożliwienie dzieciom z rodzin przeżywających trudności korzystania z pomocy świetlicy środowiskowej
w Szczawnie-Zdroju,
c) pomoc w dostępie rodzinom przeżywającym trudności do konsultacji i specjalistycznego
psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego,

poradnictwa

d) pomoc w dostępie rodzinom do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.
4. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania już
istniejących poprzez:
a) bieżące monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów
szkolnych,
b) motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź niwelowania własnych
dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień –współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, podjęcie terapii dla ofiar oraz
sprawców przemocy domowej-współpraca z policją i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania
Przemocy,
c) motywowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach rozwijających umiejętność planowania swojej
przyszłości zawodowej oraz do podjęcia pracy,
d) 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,
e) współpraca z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym w szczególności ze szkołami,
policją, strażą miejską, organizacjami pozarządowymi, w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod względem
zdrowotnym, materialnym i społecznym,
5. Dążenie do reintegracji rodzin poprzez:
a) pomoc rodzinie, której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowaniu odpowiedniego
środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny
naturalnej, przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie asystenta rodziny.
6. Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez:
a) udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu poprawę jakości życia
rodzin.
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V. ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do rodzin wychowujących dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy
Szczawno-Zdrój, dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały
w pieczy zastępczej.
VI. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Środki na realizację Programu będą pochodzić z budżetu Gminy Szczawno –Zdrój, w tym z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze środków Unii Europejskiej programów rządowych
nakierowanych na wspieranie rodziny.
VI. REALIZATORZY PROGRAMU
Program będzie realizowany Przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju we współpracy
z podmiotami opisanymi w poniższej tabeli:

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Podmiot

Zadania/zakres współpracy

Wspieranie lokalnych programów oraz inicjatyw na rzecz rodziny
w zakresie kreowania i upowszechniania pozytywnych wzorców
funkcjonowania rodziny
Udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów
dotyczących rodzin zastępczych oraz rodzin zagrożonych kryzysem.
Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych,
Powiatowe Centrum Pomocy
rodzinnych domach dziecka oraz placówkach
Rodzinie w Wałbrzychu
opiekuńczo-wychowawczych. Udzielanie wsparcia osobom
usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Sąd Rejonowy – Wydział
Rodzinny i Nieletnich
Orzekanie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
w Wałbrzychu
Wykonywanie zadań o charakterze
Kuratorzy Sądowi
wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym
i kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń Sądu.
Miejska Komisja
Zapewnienie osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz ofiarom
Rozwiązywania Problemów
przemocy w rodzinie dostępu do specjalistycznych form wsparcia.
Alkoholowych
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty
w Szczawnie-Zdroju
Zespół interdyscyplinarny ds. Integrowanie i koordynowanie działań wszystkich instytucji oraz
przeciwdziałania przemocy specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
w rodzinie
Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy.
w Szczawnie-Zdroju
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i rodzinom na terenie
Szczawna-Zdroju.
V Komisariat Policji
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty.
w Wałbrzychu
Przeciwdziałanie przestępczości i uzależnieniom wśród dzieci
i młodzieży.
Realizacja szkolnych programów profilaktycznych, edukacyjnych,
wychowawczych.
Placówki oświatowe z terenu Wsparcie pedagogiczne dla rodziców i dzieci.
Szczawna-Zdroju
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Uświadamianie rodzicom potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty.
Urząd Miejski
w Szczawnie-Zdroju
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9.

Klub Abstynenta Nowe Życie
w Szczawnie-Zdroju
oraz
Świetlica Środowiskowa
w Szczawnie-Zdroju

Wspieranie osób i rodzin z problemem alkoholowym.
Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań,
organizacja zabaw i zajęć sportowych.

VII. MONITOROWANIE
Koordynatorem Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szczawna-Zdroju na lata 2013-2015 jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju. Monitorowanie odbywać będzie się na podstawie
sporządzanej sprawozdawczości w corocznym sprawozdaniu merytorycznym z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej. Dodatkowo sporządzane będą 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.
Realizacja programu będzie odbywać się w sposób ciągły. Efekty programu zależeć będą głównie od
współpracy podmiotów realizujących program.
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