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I WPROWADZENIE I DIAGNOZA PROBLEMU
1. Wprowadzenie.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Osieczna opracowano
oparciu o art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) w myśl którego gmina zobowiązana jest do tworzenia
gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Program służy wspieraniu rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą, a zarazem
podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest pierwszym i podstawowym
środowiskiem wychowawczym dziecka. To tutaj nabywa ono wiedzę o otaczającym je świecie,
panujących między ludźmi stosunkach. Uczy się wyrażać swoje uczucia (lęk, obawa, zadowolenie,
gniew) oraz wartościowania co jest dobre, a co złe. Wychowują się w niej kolejne pokolenia, które
w późniejszym okresie swojego życia kreują społeczeństwo. Rodzina kształtuje osobowość młodego
pokolenia, postawę społeczną i wyznacza koleje jego losu. Dlatego tak ważne jest zachowanie
prawidłowych ról społecznych. Tylko „zdrowa” rodzina jest warunkiem wykreowania młodego
pokolenia, które będzie miało poczucie własnej wartości, aspiracji, empatii jak również będzie bazą
do budowania kolejnej prawidłowo funkcjonującej najmniejszej komórki społecznej.
Rozpad rodziny, niewydolność wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczeństwa, narastanie
konfliktów powodują wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z zewnątrz angażując
siły i środki społeczne. Długoletnie przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej może spowodować
całkowite zerwanie więzi rodzinnych i w konsekwencji umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
Mając na względzie fakt, że rodzina biologiczna jest najbardziej sprzyjającą strukturą
w prawidłowym rozwoju dziecka, należy zadbać o to aby pozostało w niej jak najdłużej. Stąd aby
rodzina prawidłowo wykonywała swe funkcje należy ją wspierać poprzez szeroko rozumianą pracę,
w jej najbliższym otoczeniu, bez konieczności odrywania dziecka od rodzin.
Wszelkie działania powinny być powadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym
zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. Chodzi tutaj o obustronny wysiłek zarówno
członków rodziny jak i pracowników instytucji pomocy społecznej (pracownik socjalny, asystent
rodziny), zmierzający do przywrócenia naturalnych więzi i normalizacji życia rodzinnego.
W swoich działaniach pracownicy socjalni, asystenci rodziny mają za zadanie wspieranie
i wspomaganie, a nie zastępowanie rodziców w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczowychowawczych.
Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość zatrudnienia
asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
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opiekuńczo-wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny
wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób
w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły,
a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składający się na proces prowadzenia
gospodarstwa domowego. Działania asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji
wszystkich członków rodziny tj. rodziców, dzieci, czemu służy indywidualne podejście do rodziny
i jej problemów. W tym miejscu należy jednoznacznie powiedzieć, że asystent rodziny nie przejmuje
działań za rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków jak i również
w podjętych działaniach, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te działania
w taki sposób, aby przyniosły one zamierzone efekty.
Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej
spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi
konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. Priorytetem wspierania rodziny jest
zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm
związanych z ich wychowaniem.
Pomimo powstawania wielu nowych instytucji, nastawionych na wspieranie rozwoju
człowieka, żadna z nich nie jest w stanie zastąpić rodziny, która nadal jest najważniejszym
środowiskiem życia i rozwoju człowieka.
Właściwie

funkcjonująca

wspólnota

rodzinna,

stanowi

wartościowe

środowisko

socjalizacyjne i wychowawcze dla swoich członków, którzy szukają w niej oparcia, wzmocnienia,
poczucia bezpieczeństwa oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb.
W przypadku jakiejkolwiek dysfunkcyjności rodziny, dziecko ma prawo do specjalnej
ochrony i pomocy państwa. Osłabienie rodziny zarówno w sferze materialno-bytowej, jak i w sferze
więzi rodzinnych wymaga podjęcia stosownych kroków ze strony państwa. Wszelkie działania
podejmowane dla dobra dziecka i jego rodziny powinny być spójne i zgodne z potrzebami osób.
W związku z tym Gmina Osieczna od lat prowadzi działania pomocowe dla rodzin
z dysfunkcjami. Na terenie gminy funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze, którymi są
gminne świetlice.
Aby móc kompleksowo wspierać rodziny należy stworzyć gminny program wspierania
rodziny, którego realizacja należy do zadań własnych gminy.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 jest
wspomaganie dzieci oraz udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wszelkie działania służb i instytucji pracujących na rzecz
dobra dziecka i rodziny powinny koncentrować się na wspomaganiu osób i rodzin wymagających
wsparcia w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, a także wzmocnieniu i odzyskaniu
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zdolności do pełnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Uzasadnienie wprowadzenia programu.
Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) do zadań własnych gminy
należy m. in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny.
W świetle założeń ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny
i być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne
jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy
wyspecjalizowanych

instytucji

(Ośrodek

Pomocy

Społecznej,

Szkoły,

Sąd,

Policja).

W związku z powyższym zostaje wprowadzony trzyletni Gminny Program Wspierania Rodziny
w Gminie Osieczna na lata 2019-2021, którego priorytetem będzie stworzenie działań
profilaktycznych tak, aby zapobiegać marginalizacji i społecznemu wykluczeniu mieszkańców.
Świadczenie wsparcia dla rodzin zagrożonych społecznym obniżeniem standardu życia ma dać
poczucie bezpieczeństwa i gwarancję wsparcia instytucjonalnego. Każdy potrzebujący powinien
mieć zapewnione wsparcie i posiadać pewność, że może je otrzymać w instytucjach do tego celu
powołanych.

3. Podstawy prawne działań ujętych w Programie.
Podstawy prawne działań ujętych w ramach Programu są spójne z kierunkami działań
przyjętymi w następujących aktach prawnych:


ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 998 z późn. zm.),



ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508),



ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm),



ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030),



ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390 z późn. zm).

4. Diagnoza społeczna w Gminie Osieczna.
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Osieczna to gmina z pogranicza borowiacko-kociewskiego na obszarze Borów Tucholskich,
położona w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie starogardzkim.
Na terenie gminy na dzień 31.12.2017 zamieszkiwało 2.865 osób, w tym 1.401 kobiet i 1.464
mężczyzn.
Ilość mieszkańców
Wiek

Ogółem

ogółem

kobiety

mężczyźni

2.865

1.401

1.464

606

283

323

1.840

834

1.006

419

284

135

0-17
18-59

w tym:

60 i więcej

Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Gminy Osieczna

Według informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim na
dzień 31 grudnia 2017 roku, z terenu naszej gminy zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne, było
ogółem 105 osób (mniej o 17, niż w roku poprzednim), w tym 64 kobiety i 41 mężczyzn. Prawo do
zasiłku dla bezrobotnych na koniec 2017 roku zachowały 22 osoby, w tym 11 kobiet i 11 mężczyzn.
83 osoby to osoby bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w tym 53 kobiety.
Diagnoza lokalna dotycząca dysfunkcyjności rodzin w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczowychowawczych została dokonana w oparciu o dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej.
Rodziny z dysfunkcjami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią znaczną część klientów pomocy
społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się
z dysfunkcjami takimi jak: przemoc domowa, uzależnienia, zaburzenia równowagi systemu
rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich
i zawodowych. Dysfunkcje te wyrażają się głównie niedojrzałością emocjonalną, problemami we
współżyciu z ludźmi, niezaradnością prowadzenia gospodarstwa domowego, nieumiejętnością
gospodarowania budżetem domowym, problemami wychowawczymi w środowisku rodzinnym
i zawodowym. Istotną rolę zgodną z polityką społeczną państwa odgrywa praca socjalna
w połączeniu ze wsparciem finansowym, rzeczowym lub żywieniowym. To pracownicy socjalni są
pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt z rodziną w środowisku. Dopiero po
zdiagnozowaniu problemów w rodzinie, pracownik socjalny wprowadza asystenta rodziny do
bezpośredniej pracy z nią.
Asystent rodziny podejmuje działania na rzecz rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej
zatrudnia jednego asystenta rodziny w systemie zadaniowego czasu pracy. Liczba rodzin, z którymi
asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności
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i wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 rodzin. Na uwagę zasługuje fakt, że
wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów
własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Podkreślić należy, że istnieje zagrożenie, iż działania
podejmowane przez tutejszy Ośrodek okazują się niewystarczające z uwagi na brak chęci współpracy
rodziny oraz brak instytucji pomocowych (psychologa, terapeuty) w bliskiej odległości od Gminy
Osieczna.
Obecnie wsparciem asystenta objętych jest 9 rodzin, w których łącznie jest 14 dzieci. Rola
asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki i polega na aktywnym wspieraniu rodziny.
Asystent rodziny zajmuje się niezależnie od pracowników socjalnych wyłącznie pomocą i pracą
z rodziną. Głównym celem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz
podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Praca asystenta ma charakter
kompleksowy. Osoba pełniąca funkcję asystenta dba o rozwiązanie podstawowych problemów
socjalnych rodzin (mieszkaniowych,

materialnych, zdrowotnych itp.), a także wspiera

w podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej. Asystent reaguje na sygnały wskazujące na
powstawanie w rodzinie problemów związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem. Praca
asystenta zgodnie z założeniami ustawy jest realizowana również w przypadku umieszczenia dziecka
w tzw. pieczy zastępczej, wówczas asystent uczestniczy we wszystkich działaniach podejmowanych
na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Obecnie w niezawodowej rodzinie zastępczej
umieszczonych jest dwoje dzieci (rodzeństwo), pochodzących z terenu naszej gminy.

Poniższa tabela obrazuje liczbę rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, jak również
liczbę rodzin, z którymi asystent zakończył współpracę na przestrzeni 3 kolejnych lat.
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny

13

13

13

Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył współpracę
- ogółem
z tego: - ze względu na osiągnięcie celów

1

1

2

-

-

2

- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę

1

-

-

- w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

-

1

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Osiecznej

Zadania ujęte w Programie zmierzają w kierunku wspierania rodziny przeżywającej trudności,
celem przywrócenia zdolności do wypełniania prawidłowych ról społecznych. Do określenia zadań
Gminnego Programu Wspierania Rodziny niezbędna jest analiza danych o rodzinach z terenu Gminy
Osieczna, objętych wsparciem m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną:
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Wyszczególnienie

Liczba osób
którym
przyznano
świadczenie

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

271

158

476

2

2

12

x
x

146
17

439
42

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i
zadań własnych
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych
(specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania
Pomoc w postaci pracy socjalnej ogółem
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Osiecznej

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej:
L.p.

Liczba
rodzin

Wyszczególnienie

1

Ubóstwo

104

2

Bezrobocie

54

3

Potrzeba ochrony macierzyństwa

45

w tym:

33

- wielodzietność
5

Długotrwała lub ciężka choroba

83

6

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem

39

w tym:

26

- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne

3

7

Niepełnosprawność

71

8

Alkoholizm

14

9

Zdarzenie losowe

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Osiecznej

Powyższe dane wskazują, że kwestia ubóstwa jest czynnikiem dominującym w strukturze
udzielania pomocy, kolejnym przeważającym powodem jest długotrwała lub ciężka choroba oraz
niepełnosprawność.

Realizacja świadczeń pomocy społecznej w 2017 r. przedstawiała się następująco:
Wyszczególnienie
Zasiłek stały
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Program dożywianie ogółem, w tym:
- dożywianie dzieci
- zasiłki na posiłek
Usługi opiekuńcze

Liczba osób
23
53
32
x
154
85
18

Liczba
świadczeń
243
176
53
x
12.864
274
5.344

Kwota
120.013,11
54.876,65
18.300,00
104.000,00
32.490,58
71.509,42
122.886,56

8

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej
Składki zdrowotne
- zasiłki stałe
- Centrum Integracji Społecznej
Dodatki mieszkaniowe

2

287

11.070,00

1

12

20.162,55

28
16
12
2

226
171
55
21

11.533,64
8.543,84
2.989,80
2.748,24

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Osiecznej

Dodatkową formę pomocy dla rodzin stanowią również świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny. Budżety domowe rodzin dość poważnie zasilają świadczenia wychowawcze 500+
wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko, lub również na pierwsze dziecko w przypadku
spełnienia kryterium dochodowego. Informacje o przyznanych świadczeniach przedstawia poniższa
tabela:
Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

Świadczenia rodzinne

8.507

Fundusz alimentacyjny

213

Świadczenia wychowawcze

4.601

Jednorazowe świadczenie „Za Życiem”

2

Kwota w zł
1. 517.772,41
88.700,00
2.300.240,80
8.000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Osiecznej

Wspomnieć również należy, że od 2018 roku dużym wsparciem dla rodzin posiadających
dzieci jest świadczenie, Program Dobry Start tj. 300+.

5. Zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodzin na terenie
Gminy Osieczna i inni partnerzy we współpracy.
Instytucje i organizacje realizujące zadania i działania mieszczące się w zakresie wspierania
rodziny oraz inne pełniące funkcje wspierające:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej,



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,



Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim i lokalny Posterunek Policji
w Lubichowie,



Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej,



Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie,



świetlice,



MEDPHARMA Zakład Opieki Zdrowotnej S. A. Starogard Gdański Filia Osieczna,



Biblioteka Gminna,



Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Osówku,
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim,



kuratorzy sądowi,



Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim,



placówki leczenia uzależnień,



psychologowie i pedagodzy szkolni,



kościoły,



kluby sportowe,



organizacje pozarządowe,



inni.

6. Analiza SWOT.
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 dobrze przygotowana i stale doskonaląca
umiejętności kadra instytucji działających na
rzecz rodziny,
 dobra współpraca z instytucjami działającymi
na rzecz rodziny,
 poparcie działań i współpraca z samorządem
gminnym,
 dobre rozeznanie środowiska lokalnego przez
pracowników pomocy społecznej, policji,
oświaty,
 zatrudnienie asystenta rodziny w ramach
zadaniowego czasu pracy,
 efektywne prowadzenie pracy socjalnej
i możliwość współpracy z asystentem rodziny
w środowisku,
 otwartość na współpracę ze środowiskiem
lokalnym.

 bierna
postawa
wobec
problemów
występujących w rodzinie, niechęć do
nawiązywania współpracy z placówkami
niosącymi pomoc w tym zakresie,
 utrudniony
dostęp
do
poradnictwa
specjalistycznego (psycholog, psychiatra,
mediator rodzinny),
 zbyt mała aktywność i gotowość ze strony
społeczności lokalnej do współpracy,
 niewystarczające środki finansowe na szerszą
skalę działań na rzecz rodzin,
 wyuczona bezradność i roszczeniowość,
uzależnienie od pomocy instytucjonalnej
(głównie finansowej) i brak współpracy ze
strony rodzin w zakresie rozwiązywania
problemów,
 brak pozytywnych wzorców osobowych
w rodzinach dysfunkcyjnych.

SZANSE

ZAGROŻENIA

 dalszy rozwój współpracy pracowników
pomocy społecznej z innymi instytucjami,
 wzrost świadomości i wiedzy na temat
wypełniania
funkcji
opiekuńczowychowawczej przez rodziców,
 wzrost umiejętności korzystania przez
rodzinę z różnych form wsparcia,
 podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych
pracowników instytucji pomocowych,
 aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych.

 niestabilność prawa dotyczącego polityki
społecznej, niespójność, częste zmiany
i trudności w ich interpretacji,
 zanik więzi i wartości rodzinnych,
 wzrost patologicznych zachowań wśród
dzieci i młodzieży, konsumpcjonizm,
narastająca przemoc,
 uzależnienie członków rodziny od alkoholu,
narkotyków i środków odurzających,
Internetu,
 bezradność w sprawach opiekuńczo10

wychowawczych rodzin.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Czas realizacji Programu.
Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany na lata 2019-2021.

2. Odbiorcy Programu.
Odbiorcami Gminnego Programu Wspierania Rodziny są:
1. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
2. Dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia i nie sprawuje należytej opieki,
3. Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.
Wszystkie dzieci i rodziny objęte pomocą wymagają ochrony ich praw i wolności oraz
wsparcia dla zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej
uwagi wymagają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Niewydolność rodziców zaburza
zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka. Prowadzi do niepowodzeń szkolnych
oraz wykluczenia społecznego. Rodzina wypełniając swoją funkcję wychowawczą, wpływa na jakość
życia młodego pokolenia, jego prawidłowy rozwój emocjonalny i intelektualny.

3. Zakładane efekty realizacji Programu.
Spodziewane efekty realizacji Programu:


polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,



poczucie bezpieczeństwa socjalnego,



podniesienie poziomu i rozwój różnorodnych form pomocy rodzinie,



ograniczenie patologii społecznej,



zminimalizowanie negatywnych zachowań,



poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających
wsparcia i pomocy,



pozostawienie dzieci w rodzinie biologicznej,



reintegracja rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do rodziny,



konsolidacja działań różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji.
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4. Realizatorzy Programu.
Realizatorami Programu są:


Samorząd lokalny,



Ośrodek Pomocy Społecznej,



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,



świetlice,



Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej,



Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie.

5. Źródła finansowania.
W realizacji działań programowych stosowane będą mechanizmy finansowe pozwalające na
jak najskuteczniejsze i najpełniejsze wykonywanie założonych celów. Środki na realizację Programu
pochodzić mogą z:


budżetu Gminy (planowane w toku prac nad budżetem gminy),



budżetu państwa (programy rządowe, konkursy, granty itp.).

III CELE PROGRAMU I ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY
Cel główny: Wspieranie rodzin przeżywających trudności w celu przywrócenia zdolności do
wypełniania prawidłowych ról społecznych oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin.

Cel szczegółowy 1: Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka w rodzinach dysfunkcyjnych.
Zadania:


zapewnienie dziecku i rodzinie wsparcia i pomocy asystenta rodziny,



dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach,



zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej,



monitorowanie sytuacji w rodzinie przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych,



monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,



ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniami, przemocą w rodzinie, przestępczością,



prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz rodziny,
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doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dzieci
i rodziny,



upowszechnianie informacji dotyczących uprawnień rodziny i jej członków,



realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Cel szczegółowy 2: Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego.
Zadania:


udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i żywieniowej z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,



praca socjalna świadczona przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej,



udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych stypendiów i zasiłków szkolnych,



zapewnienie rodzinie wsparcia w formie asystenta rodziny,



umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych,



działania aktywizujące społecznie i zawodowo na rzecz rodzin, w których członkowie rodziny
są bez pracy,



monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin problemowych i środowisk patologicznych,



współpraca z innymi instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz rodzin np. Sąd, Policja itp.,



współpraca ze szkołami w zakresie pomocy wychowawczej i opiekuńczej, objęcie przez
placówki oświatowe pomocą pedagogiczną.

Cel szczegółowy 3: Zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin.
Zadania:


podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny,



monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych dysfunkcjami,



praca socjalna polegająca na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez rodzinę zdolności do
pełnienia prawidłowych funkcji w społeczeństwie,



dążenie do reintegracji rodzin, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej,
w odbudowaniu odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami
i rolami, pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny biologicznej,



zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego i informowanie o miejscach pomocy.

IV. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU
Program będzie koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej. W ramach
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jego realizacji będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę postępów, wskażą dalsze
potrzeby i zrekonstruują działania, które mają dać informację zwrotną, pozwalającą na określenie
i wprowadzenie dodatkowych zmian w Programie.
Wójt Gminy Osieczna będzie sprawował na bieżąco nadzór nad realizacją Programu
i podejmował niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.
Stosownie do art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
Wójt Gminy Osieczna będzie składał Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny.
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