UCHWAŁA NR IX/50/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)), art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

1) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r., poz.
379 i 1072
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Załącznik do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 24 czerwca 2015 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017, zwany dalej „Programem”, określa działania
mające na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, w procesie przywracania zdolności rodziny do prawidłowego funkcjonowania
w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
§ 2. Rodzina jest podstawową komórką życia rodzinnego, pierwszym najważniejszym środowiskiem dla
dziecka, kształtującym jego osobowość, wartości, poglądy, sposób życia. Jest również najważniejszym
punktem odniesienia w życiu dziecka.
§ 3. Właściwe sprawowanie władzy rodzicielskiej polega głównie na właściwej opiece i wychowaniu dzieci,
dbałości o ich prawidłowy rozwój, ochronie zdrowia, umożliwieniu edukacji oraz wspieraniu rozwoju
umiejętności i zdolności.
§ 4. W sytuacji, gdy przez patologię w środowisku rodzinnym, nieudolność wychowawczą rodziców bądź
pozostawanie w sytuacji kryzysowej, dobro dziecka zostaje zagrożone, dziecko powinno być chronione przez
władze publiczne.
§ 5. Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynników, wśród których istotną rolę
odgrywają zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie czyni daną rodzinę dysfunkcjonalną, która nie potrafi
sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązywać swoich
problemów i sytuacji kryzysowych.
§ 6. Problemy występujące w takiej rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań.
Alkoholizm, narkomania, przemoc, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, to
główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy również problem ubóstwa, czy
długotrwałego bezrobocia. Są one najczęściej przyczyną niedostosowania społecznego dzieci.
§ 7. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy kierować się zasadą
podstawowej roli rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczowychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. Stąd
założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej, już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz
eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.
§ 8. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w tworzeniu prawidłowych
relacji oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków.
§ 9. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży
oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich wychowaniem.
§ 10. Rodzina w pierwszej kolejności powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoimi
problemami. Pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz środowiska,
co pozwala zwiększyć szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, stymuluje aktywność własną
i uczy nowych umiejętności. Pomoc powinna służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia
w życiu społecznym.
§ 11. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej
rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu
odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.
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Rozdział 2
Cele i zadania Programu
§ 12. Celem głównym Programu jest przywrócenie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo–wychowawczej zdolności do wypełniania tych funkcji.
§ 13. Cele szczegółowe Programu:
1) zapobieganie uzależnieniom, przestępczości i innym patologiom;
2) przeciwdziałanie i zmniejszanie zjawiska przemocy;
3) poprawa sytuacji bytowej rodzin dotkniętych problemami społecznym;
4) przeciwdziałanie stanom grożącym marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
5) polepszenie sytuacji dziecka, zmniejszenie czynników ryzyka zachowań patologicznych.
§ 14. Zadania Programu:
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, zaniedbań
względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym;
c) konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na dysfunkcjonalność
rodziny;
2) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez objęcie dożywianiem dzieci
i młodzieży oraz zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach ustawy o pomocy społecznej;
3) rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, zapewnienie specjalistycznego poradnictwa
i wsparcia poprzez:
a) umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, którego zadaniem jest organizowanie
pracy z rodziną w miejscu zamieszkania, bądź w miejscu wskazanym przez rodzinę;
b) pomoc rodzinom przeżywającym trudności w dostępie do konsultacji i specjalistycznego poradnictwa
psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego;
c) pomoc w dostępie rodzinom do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
4) zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania już
istniejących poprzez:
a) systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, nauczycieli,
pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się z rodziną, w tym
z placówkami służby zdrowia;
b) motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź niwelowania
własnych dysfunkcji, np. podjęcie terapii leczenia uzależnień – współpraca z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym, podjęcie terapii dla ofiar oraz
sprawców przemocy domowej, współpraca z Policją i Zespołem Interdyscyplinarnym zajmującym się
przeciwdziałaniem przemocy;
c) angażowanie i motywowanie rodzin do korzystania ze specjalistycznego wsparcia w celu podniesienia
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za własną sytuację
życiową, dostarczenia wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich;
d) 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 pomoc rodzinie, z 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.
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Rozdział 3
Realizacja Programu
§ 15. Realizacja Programu będzie odbywała się w ciągu najbliższych 3 lat. Efekty zależeć będą od stopnia
ścisłości współpracy podmiotów, wykonawców oraz rodzin, a także umiejętnego wykorzystania środków
finansowych, które zostaną na ten cel przeznaczone.
§ 16. Źródło finansowania:
1) budżet państwa;
2) budżet gminy;
3) inne źródła.
§ 17. Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz Czerwieńska;
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku;
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku;
4) placówki szkolne na terenie gminy;
5) lekarze rodzinni;
6) pielęgniarki środowiskowe;
7) Policja;
8) kuratorzy sądowi.
§ 18. Adresatami Programu są rodziny wychowujące dzieci, zamieszkałe na terenie Gminy Czerwieńsk
dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 19. Koordynacją w zakresie realizacji Programu zajmuje się Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 20. Zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w terminie do dnia 31
marca każdego roku Burmistrz składał będzie Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawiał potrzeby związane z ich realizacją.
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UZASADNIENIE
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 ma na celu podjęcie działań zmierzających do
tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych.
Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji, gmina w ramach zadań własnych ma
zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu,
na podstawie 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 2015 r. poz. 332) opracowuje się trzyletnie programy wspierania rodziny.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Opracowała: Beata Przymus

Id: 69F799A8-B9FF-488C-AF34-E8BF14125FF2. Podpisany

Strona 1

