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UCHWAŁA Nr XLI/56/2013
RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Nieporęt
na lata 2013-2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2013r. poz. 135 z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nieporęt na lata 2013-2016” stanowiący
Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XLI/56/2013
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 23 maja 2013r.
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE NIEPORĘT
na lata 2013-2016
I. WPROWADZENIE
Rodzina stanowi dla dziecka naturalne środowisko, w którym otoczone jest opieką i ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb. Jednak nie wszystkie rodziny swoje funkcje realizują w takim stopniu, by dzieci mogły się
w nich prawidłowo rozwijać. W wielu dysfunkcyjnych rodzinach występują problemy, które zakłócają ich
funkcjonowanie i są szczególnie groźne dla dziecka, jego rozwoju psychosomatycznego i wychowania. W rodzinach pojawiają się trudności na skutek czynników zewnętrznych (np. bezrobocie, choroba, wzrost kosztów
utrzymania). Są jednak i takie rodziny, w których źródło dysfunkcji tkwi w wielu czynnikach odnoszących się
do właściwości osobowościowych członków rodziny (np. nałogi, przestępczość, przemoc, zaniedbywanie obowiązków).
Dokonujące się zmiany, postęp, szybsze tempo życia niosą za sobą wiele pozytywnych skutków, ale pogłębiają
też wiele negatywnych zjawisk takich jak: bezrobocie, uzależnienia, przemoc, przestępczość, które bardzo często powodują rozpad rodziny. Jeśli w rodzinie pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do
wspierania rodziny, zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań.
Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej, należy doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować
i wyręczać rodzinę w wypełnianiu jej roli, należy ją przede wszystkim wspierać i wspomagać, aby przywrócić
jej prawidłowe funkcjonowanie.
II UWARUNKOWANIA PRAWNE
Realizacja polityki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej opiera się między innymi na poniższych
aktach prawnych:
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.
137 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z
późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu markomanii (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.),
6) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012r.
poz. 1356 z późn. zm.),
7) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr
234, poz. 1536 z późn. zm.).
III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Program wspierania rodziny nastawiony jest w głównej mierze na rozwiązywanie sytuacji, gdy rodzice i dziecko pozbawieni są możliwości rozwijania się w swojej naturalnej rodzinie za szczególnym uwrażliwieniem ze
strony pomocy pracownika socjalnego i asystenta rodziny.
Działalność osób odpowiedzialnych za wspieranie rodziny i wypełnianie jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej
adresowana będzie:
1) Do rodzin o niskiej świadomości roli rodziny oraz konieczności wspierania jej poprzez wdrożenie działań
prorodzinnych w środowiskach lokalnych,
2) Do rodzin o słabych przygotowaniach do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie oraz budowania więzi rodzinnej,
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3) Do rodzin o zbyt małej aktywności własnej mających roszczeniowe zachowania i niską aktywność zawodową.
Zasadą nadrzędną programu jest ścisła współpraca z podmiotami świadczącymi pomoc rodzinie: GOPS (asystent rodziny i pracownik socjalny), policja, sądy, szkoły, stowarzyszenia, poprzez tworzenie wspólnych projektów.
IV. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE RODZIN MIESZKANJĄCYCH NA TERENIE GMINY
NIEPORĘT, A BĘDĄCE W ZBIORACH DANYCH OSOBOWYCH GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE
Typy rodzin objętych pomocą
Wyszczególnienie
Rodziny z dziećmi ogółem
O liczbie dzieci
1
2
3
4
5
6
7 i więcej
Rodziny niepełne ogółem
O liczbie dzieci
1
2
3
4 i więcej

Liczba rodzin
172
65

Liczba osób w rodzinach
647
157

55
34
11
4
1
3
66
29

202
163
63
28
8
26
196
58

21
13
3

66
57
15

Warto zwrócić uwagę na liczbę dzieci w rodzinach, bez wątpienia najbardziej liczne są rodziny z jednym
dzieckiem i kolejno z dwojgiem, trojgiem i czworgiem. Rodzin z siódemką i więcej dziećmi w zasobach
Ośrodka jest trzy. Na ogólną liczbę rodzin z dziećmi ponad jedna trzecia to rodziny niepełne.
Dysfunkcje w rodzinach

Dysfunkcje

Liczba rodzin

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała i ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem
W tym
Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania

122
0
7
33
53
95
102
133
72

Liczba osób
w rodzinach
290
0
10
135
288
274
196
276
289

47

162

18
8
27
2

104
29
68
5
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Powyższa tabelka pokazuje, iż rodziny z dziećmi bez względu na liczbę dzieci w rodzinie najczęściej dotyka
ubóstwo. Bardzo często występuje też długotrwała lub ciążka choroba.
Liczba rodzin dysfunkcyjnych i dzieci z tych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt
Wyszczególnienie
Rodziny zastępcze
Domy dziecka
Placówki socjalizacyjne
Rodziny dysfunkcyjne

Liczba dzieci
4
2
3
35

Na ogólną liczbę rodzin dysfunkcyjnych będących w zasobach Ośrodka tylko albo aż dziewięcioro dzieci wychowuje się poza rodziną biologiczną.
V. DIAGNOZA
Diagnoza lokalna dotycząca dysfunkcjonalności rodzin w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczowychowawczych zastała dokonana w oparciu o dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2012r.
Według analizy pracowników socjalnych ograniczenia lub brak możliwości zabezpieczenia finansowego mają
zasadniczy wpływ na występowanie dysfunkcji w rodzinie. Pochodną braku środków finansowych jest ubóstwo, złe warunki mieszkaniowe, brak zabezpieczenia elementarnych potrzeb życiowych szczególnie dzieci, w
tym zakupu podręczników i przyborów szkolnych. Występuje niezaradność życiowa rodziców i dzieci oraz
przemoc wobec siebie wszystkich członków rodziny.
Zadania ujęte w programie zmierzają w kierunku wpierania rodziny przeżywającej trudności celem przywrócenia zdolności do wypełniania prawidłowych ról społecznych w rodzinie.
Rola asystenta rodziny w Gminie zaczyna się już na etapie profilaktyki i polega na aktywnym wspieraniu rodziny. Zadaniem asystenta jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi
dysfunkcjami. Asystent reaguje na sygnały wskazujące na powstawanie w rodzinie problemów związanych z
jej prawidłowym funkcjonowaniem, otrzymywane z różnych źródeł: od pracownika socjalnego, pedagoga
szkolnego, z policji, czy też od pielęgniarki środowiskowej.
Celem pracy asystenta będzie osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilizacji życiowej, która
umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do rozdzielenia dzieci od
rodziny.
VI. ZASOBY INSTYTUCJONALNE DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY NA
TERENIE GMINY
W strukturach lokalnych działa:
1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie,

2.

Urząd Gminy w Nieporęcie,

3.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieporęcie,

4.

Szkoła Podstawowa w Nieporęcie

5.

Szkoła podstawowa w Białobrzegach

6.

Szkoła Podstawowa w Izabelinie

7.

Szkoła Podstawowa w Józefowie

8.

Szkoła Podstawowa w Wólce Radzymińskiej

9.

Gimnazjum Gminne w Stanisławowie Pierwszym

10. Przedszkole w Nieporęcie
11. Przedszkole w Białobrzegach
12. Przedszkole w Wólce Radzymińskiej
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13. Przedszkole w Zegrzu Południowym
14. Zespół Interdyscyplinarny w Nieporęcie,
15. Komisariat Policji w Nieporęcie,
16. Zakład Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie,
17. Punkt Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nieporęcie.
VII. UDZIAŁ INSTYTUCJI REALIZUJĄCEJ DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECKA NA TERENIE
GMINY NIEPORĘT
l.p.
Podmiot realizujący
Zadanie
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc świadczona w oparciu o ustawy: o pomocy społecznej, o świadczew Nieporęcie
niach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o oświacie
(stypendia socjalne), o dodatkach mieszkaniowych, o przemocy w rodzinie, o
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Postępowanie ukierunkowujące osoby uzależnione do poddania się leczeniu
2 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoho- odwykowemu stacjonarnemu i niestacjonarnemu, wspieranie finansowe i
lowych przy Urzędzie Gminy Niepo- organizacyjne wypoczynku dzieci z rodzin osób uzależnionych
ręt
3 Punkt Profilaktyki Pomocy Dziecku i Profesjonalna pomoc rodzinie w wyjściu z sytuacji kryzysowej, wsparcie w
Rodzinie w Nieporęcie
walce z przemocą
Wstępna obserwacja rodziny w czasie interwencji, możliwość zauważenia
4 Komisariat Policji w Nieporęcie
potrzeby wsparcia dzieci w problemach wychowawczych i innych
Udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych mających na celu oderwanie ich od
5 Dom Kultury w Nieporęcie wraz z
filiami
przebywania w dysfunkcyjnej rodzinie, budowa poczucia wartości własnej
osoby
6 Zespół Interdyscyplinarny przy Urzę- Działania na podstawie ustawy o przemocy w rodzinie, wypracowanie stratedzie Gminy Nieporęt
gii pomocy konkretnej rodzinie przez specjalistów, procedura Niebieskiej
Karty
7 Szkoły i przedszkola w Gminie Nie- Możliwość obserwacji dzieci i dostrzeżenie pierwszych symptomów probleporęt
mów dziecka i jego rodziny, pomoc dziecku i rodzinie w oparciu o ustawowe
obowiązki szkoły wobec dziecka
Możliwość zauważenia pierwszych niepokojących sygnałów dziecka i rodzi8 Służba zdrowia
ny, np. objawów wychudzenia, zaniedbania, pobicia itp.
Budowa mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych, rozbudowa sieci
9 Urząd Gminy Nieporęt
wodociągowej i kanalizacyjnej
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VIII. CEL NADRZĘDNY PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE NIEPORĘT
Profilaktyka i pomoc rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Etapy realizacji celu nadrzędnego
l.p.
Etapy
1 Działalność edukacyjna
skierowana do rodzin z
dziećmi

2

3

4

Zadania
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, konsultacje psychologiczne w Punkcie Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo - opiekuńczych,
konfliktów rodzinnych itp., dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, pomoc finansowa przy zakupie
leków recepturowych, szczepienie ochronne, pomoc
finansowa skierowana do uczniów szkół przy wyjazdach
na wycieczki edukacyjne, zielone szkoły.
Praca z rodziną
Poradnictwo psychologiczne i prawne, praca socjalna z
rodziną, praca asystenta rodziny (wybrane rodziny),
pomoc finansowa na zaspokojenie niezbędnych potrzeb
życiowych rodziny, działania naprawcze w rodzinie
realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny i Gminną
Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Współpraca z rodziną biolo- Praca asystenta rodziny w rodzinie dziecka umieszczogiczną dysfunkcyjną, której
nego w rodzinie zastępczej, reedukacja skierowana na
odebrano dziecko w celu
leczenie odwykowe itp. rodziców dziecka umieszczoneumieszczenia w placówce
go w rodzinie zastępczej, współpraca z Powiatowym
bądź w rodzinie zastępczej
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w celu udzielenia wsparcia rodzinie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Koordynacja pracy wszystWzajemna współpraca instytucji działających na rzecz
kich instytucji działających
rodziny znajdujących się na terenie Gminy Nieporęt,
na rzecz rodzin znajdujących wzajemna współpraca instytucji działających na rzecz
się na terenie Gminy Nieporęt rodziny znajdujących się na terenie powiatu legionowskiego, permanentne szkolenie kadry pracowniczej
działającej na rzecz rodziny.

Podmiot realizujący
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, szkoły podstawowe i gimnazjum, Urząd
Gminy

Punkt Profilaktyki Pomocy
Dziecku i Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Wszystkie instytucje wymienione w rozdziale VI

IX. FINANSOWANIE
Finansowanie Gminnego Programu Wspieranie Rodziny na lata 2013-2016 odbywać się będzie w ramach
środków budżetu Gminy Nieporęt, dotacji oraz środków pozabudżetowch pozyskiwanych z innych źródeł.
X. MONITOROWANIE
Wójt Gminy Nieporęt sprawuje nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające
do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie. Koordynatorem Gminnego Programu Wspieranie Rodziny
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez
przedkładanie przez Wójta Gminy w Nieporęcie w terminie do 31 marca każdego roku radzie Gminy w Nieporęcie sprawozdań z realizacji Programu, sporządzonych na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów
uczestniczących w realizacji zadań.

