DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 2 października 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 6645

Data: 2012-10-02 09:39:15

UCHWAŁA Nr 141/XXIV/12
RADY GMINY PRZYŁĘK
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2012-2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 15911)) oraz art. 176 ust. 1 z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 8872)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149,
poz. 88, z 2012r. poz. 567.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 Nr 288, poz. 1690, z 2012r.
poz. 579.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Szmajda
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 141/XXIV/12
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 28 sierpnia 2012r.
Gminny Program Wspierania Rodziny
w Gminie Przyłęk
na lata 2012-2015
Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Gmina Przyłęk
1. Wprowadzenie
Rodzina, to podstawowa komórka społeczeństwa i naturalne środowisko wychowawcze dziecka, która oddziałuje na jego osobowość, przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowując jego aktywność i postępowanie na całe życie. Może skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom zarówno w okresie dzieciństwa, jak i w okresie dojrzewania młodzieży. Prawidłowo funkcjonująca rodzina, konsekwentnie i z powodzeniem spełniająca swoje zadania, stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia
własnej wartości i bezpieczeństwa. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Uzależnienia, przemoc w rodzinie, niezaradność i brak umiejętności wychowawczych,
zdarzenia losowe wywołujące sytuacje kryzysowe oraz zła sytuacja materialna to główne problemy dezorganizujące życie rodzin.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015 jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz
zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować
będą się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie
poza rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny.
2 Podstawa prawna programu
Art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
3. Założenia programu
Program wspierania rodziny nastawiony jest w głównej mierze na rozwiązywanie sytuacji, gdy dzieci pozbawione są możliwości rozwijania się w swojej naturalnej rodzinie ze szczególnym uwrażliwieniem ze strony
pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Organizowanie i zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym właściwe opieki rodzicielskiej jest obowiązkiem ustawowym samorządów gminnych określonych w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Głównym założeniem jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności oraz upowszechnianie wiedzy o możliwości korzystania z wszelkich form placówek wsparcia w celu godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego
życia w rodzinie. Zasadą nadrzędną programu jest ścisła współpraca z podmiotami świadczącymi pomoc rodzinie: GOPS (asystent rodziny i pracownik socjalny), szkoły, sądy, policja, stowarzyszenia, służba zdrowia, poprzez tworzenie wspólnych projektów.
Szerokie spektrum zadań stających przed asystentem rodziny, począwszy od określenia na wstępie warunków
współpracy przez właściwe udzielanie rodzinie wsparcia w różnych sytuacjach życiowych, wreszcie po monitorowanie sytuacji rodziny po zakończeniu relacji pomagania, podyktowane było potrzebą wsparcia rodziny
w postaci pracy socjalnej, w której pomoc materialna i finansowa leżałaby w kompetencji Ośrodka Pomocy
Społecznej, natomiast asystent rodziny miałaby za zadanie towarzyszyć rodzinie w organizacji i wypełnianiu
przez nią codziennych obowiązków.
4. Diagnoza
Pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku aktualnie znajduje się 263 rodziny.
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Tabela nr 1. Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą GOPS
Rodziny

Liczba rodzin
57
20

wielodzietne
niepełne

Najczęstszym powodem do korzystania przez rodziny ze świadczeń pomocy społecznej są niskie dochody,
bezrobocie a także bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z uwagi na charakter gminy oraz ubogą infrastrukturę osoby w wieku produkcyjnym nie mają szans
na zdobycie zatrudnienia na naszym terenie. Ogromnym problemem jest także dostęp do wszelkiego rodzaju
poradni i placówek specjalistycznych. Sytuacja taka nie ułatwia rozwiązywania problemów naszych rodzin.
Edukacja szkolna w Gminie Przyłęk realizowana jest w 4 szkołach podstawowych oraz w 2 gimnazjach.
Tabela nr 3. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Przyłęk
Szkoła
szkoły podstawowe
szkoły podstawowe kl.”O”
gimnazjum publiczne
łącznie:

Liczba dzieci w roku szkolnym 2011/2012
433
99
194
726

źródło: Referat Óświatowo-Gospodarczy Urzędu Gminy w Przyłęku

Część dzieci z rodzin będących pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych jest pomocą
w formie dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wysyłane są na kolonie letnie finansowane ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.
Gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub
władza ta została ograniczona, sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej i umieszczeniu
poza rodziną biologiczną. Aktualnie z terenu gminy Przyłęk w rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci
i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 4 dzieci oraz w rodzinnym domu dziecka 3 dzieci. Ośrodek
pomocy prowadzi pracę socjalną z rodzinami tych dzieci.
5. Zasoby
Instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny oraz inne pełniące
funkcje wspierające:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii,
- placówki oświatowe,
- Policja,
- SP ZOZ Gminy Przyłęk,
- sądy i kuratorzy sądowi
- zespół interdyscyplinarny
6. Adresaci
Adresatami Programu są dzieci i rodziny z terenu Gminy Przyłęk przeżywające trudności w sferze opiekuńczowychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy
zastępczej.
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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.
Rozwój emocjonalny i intelektualny młodego pokolenia zależy od prawidłowo spełnianej funkcji przez środowisko rodzinne. Niskie dochody rodziny, powodujące sytuacje, w których nie będzie ona w stanie własnym
staraniem zaspakajać podstawowych potrzeb życiowych, to tylko jeden z czynników prowadzących do wykluczenia społecznego. Dodatkowymi problemami są często alkoholizm, przemoc, przestępczość, demoralizacja
i niedostosowanie społeczne.
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, w każdej sferze życia.
7. Zadania
Cel szczegółowy 1.
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.
zadania
1) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim
rodzinom

wskaźniki realizacji działań
- liczba i formy udzielonej pomocy
- liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych pomocą
- liczba dzieci korzystających z posiłków

2) objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających
dzieci
3) monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dys- liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych monifunkcyjnych
torowaniem
4) zapewnienie osobom doznającym przemocy miejsc w
- liczba osób dorosłych i dzieci przebywających w plaośrodkach interwencji kryzysowej
cówkach
5) zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie
- liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych ośrodzastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńkach
czo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjdzieci w placówkach
nym
Cel szczegółowy 2.
Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących.
zadania
wskaźniki realizacji działań
1) współpraca z kuratorami sądowymi, policją, szkołami w
- liczba rodzin objętych działaniami
celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych
- liczba i rodzaj działań
2) współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów - liczba rodzin objętych działaniami
alkoholowych oraz zespołem interdyscyplinarnym
- liczba i rodzaj działań
3) wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych
- liczba i rodzaj działań
form aktywności społecznej sprzyjających rozwijaniu postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających
pomocy i wsparcia
4) zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego
- liczba i formy przekazów informujących
oraz organizowanie i informowanie o miejscach pomocy
o miejscach pomocy
5) monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami,
- liczba rodzin objętych monitorowaniem
motywowanie do podjęcia terapii przez rodziców dzieci ze
środowisk zagrożonych i monitorowanie terapii rodziców

8. Finansowanie
Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015 odbywać się będzie w ramach
środków budżetu Gminy Przyłęk, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
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9. Monitorowanie
Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015 jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Przyłęku. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez przedkładanie przez Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 31 marca każdego roku Radzie Gminy Przyłęk sprawozdań z realizacji Programu, sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku jest zobowiązany do planowania pomocy dla rodzin zastępczych. Współfinansowanie przez Gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę w wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w
pieczy zastępczej.
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy między innymi opracowanie i realizacja trzyletniego programu wspierania rodziny.
Przyjęcie programu wspierania rodziny na lata 2012-2015 przewiduje rozwój działań profilaktycznych mających na celu wzmocnienie rodzin z grup ryzyka z celu zapobieżenia narastaniu kryzysu zakłada się, że realizacja programu umożliwi w kilkuletniej perspektywie umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych, rodzinach zastępczych, co w konsekwencji doprowadzi do minimalizacji występowania zjawiska sieroctwa społecznego.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

