
Uchwala Nr XXI/151/2017
Rady Gminy Ostrowek

z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowek na
lata 2017-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym ( Dz, U. z2016 r. poz. 446 , 1579 i 1948), w zwiazku zart. 179 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej ( Dz, U. z 2016 r. poz.
575, 1583 i 1860) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowek na lata 2017-
2019, stanowiqcy zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Uchwala podlega ogioszeniu na tablicy ogloszeh Urzedu Gminy Ostrowek.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

•

Przewddflicz^ori Rady

I \ll\ k fa/ *•

Andrzej WAjewoda



Zatqcznik do uchwaty NrXXI/151/2017
Rady Gminy Ostrowek

z dnia 27 marca 2017 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

W GMINIE OSTROWEK

NA _ATA 2017- 2019



I. Wst<?p

Gminny Program Wspierania Rodziny na Lata 2017-2019 w Gminie Ostrowek
opracowano na podstawie art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 211 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastepczej ( Dz.U. z 2016r. poz. 575 z pozn. zm.) w mys!
ktorego gmina zobowi^zana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziny.

Rodzina stanowi integral^ czesc spoteczeristwa, stanowi jego najmniejsza,, a
zarazem podstawowa, komorke. Jest ona pierwszym i podstawowym srodowiskiem
wychowawczym dziecka.
Rodzina ksztattuje osobowosc mtodego pokolenia, postaw§ spoteczn$ wyznacza
koleje jego losu. Dlatego tak wazne jest zachowanie prawidtowych rol spotecznych.
Tylko ,,zdrowa" rodzina jest warunkiem wykreowania mtodego pokolenia, ktore
bedzie miato poczucie wtesnej wartosci, aspiracji, empatii jak rowniez bedzie baza^
do budowania kolejnej prawidtowo funkcjonujqcej najmniejszej komorki spotecznej.

Rozpad rodziny, niewydolnosc wychowawcza, zanikanie poczucia
bezpieczehstwa, narastanie konfliktbw powoduja, wzrost zjawisk negatywnych, ktore
wymagaj^ ingerencji z zewn^trz, angazuja.c sity i srodki spoteczne. Dlugoletnie
przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej moze spowodowac calkowite zerwanie
wiezi rodzinnych i umieszczenie dzieci w pieczy zastepczej. Maja,c na wzgledzie fakt,
ze rodzina biologiczna jest najbardziej sprzyjaj^c^ w prawidtowym rozwoju dziecka
nalezy zadbac o to, aby ono jak najdtuzej w niej pozostato. Dlatego nalezy wspierac
rodzine, aby prawidlowo wykonywata swoje funkcje. Nalezy podj^c prac^ z rodziny w
jej najblizszym otoczeniu i w roznorodnych formach srodowiskowych bez potrzeby
odrywania dziecka od rodziny. Wszelkie dziatania powinny bye prowadzone za zgoda^
rodziny i jej aktywnym zaangazowaniem, uwzgl^dniaj^c zasade pomocniczosci.
Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i roznorodnej pomocy specjalistycznej
spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkowac bedzie
roznorodnymi konsekwencjami, ktorymi najbardziej zagrozone bed^ dzieci.
Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunkow rozwoju
dzieci, m*odziezy oraz ksztattowania wartosci i norm zwi^zanych z ich wychowaniem.

Podstawowym zatozeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-
2019 jest utworzenie spojnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz
wsparcia rodzin przezywaja_cych trudnosci w wypetnianiu funkcji opiekuhczo -
wychowawczych. Wszelkie dzialania stuzb i instytucji pracuj^cych na rzecz dobra
dziecka i rodziny powinny bye zintegrowanie i uwzgledniac prawo do zachowania
tozsamosci dziecka i jego prawa do utrzymania kontaktow z rodzicami.
Realizowane w ramach Programu zadania koncentrowac beda. sie nie tylko na
dziecku ,ale rowniez na catej rodzinie jako podstawowej komorce spotecznej, przede



wszystkim w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodzina.
biologiczn^, w celu odzyskania przez nia^ funkcji opiekuhczej.

Realizowane w ramach programu zadania koncentrowac sie b^da. nie tylko na
dziecku, ale na catej rodzinie rowniez w sytuacjach, gdy dziecko zostanie
umieszczone poza rodzina^ biologiczna^. Ma to na celu pomoc w odzyskaniu przez
rodzicow funkcji opiekuhczych tj. umozliwienie dziecku powrotu do srodowiska
rodzinnego. Przyjete w ramach Programu zadania 53 spojne zarowno z ustawa, o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, ustawa. z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie oraz ustawa^ z dnia 26 pazdziernika 1982r. o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi.

II. Wyjasnienie skrotow i wyrazeh

Rodzina wspieraj^ca - to taka, ktora przy wspotpracy asystenta rodziny, pomaga
rodzinie przezywajqcej trudnosci w:

a/ opiece i wychowaniu,
b/ prowadzeniu gospodarstwa domowego,
c/ ksztattowaniu i wypetnianiu podstawowych rol spotecznych.

Rodzina dysfunkcyjna - to taka, ktora nie spetnia swoich funkcji poprzez zaburzone
relacje, zasady, role czy komunikacje, nie zapewnia swoim czlonkom mozliwosci
zdrowego i petnegofunkcjonowania.
System pieczy zastepczej - to zespot osob, instytucji i dziatah maja.cych na celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci w przypadku niemoznosci
sprawowania opieki i wychowania przez rodzicow, a obowiqzek wspierania rodziny
przezywaja.cej trudnosci w wypetnianiu funkcji opiekunczo - wychowawczych oraz
organizacji pieczy zastepczej, w zakresie ustalonym ustawa., spoczywa na
jednostkach samorza.du terytorialnego oraz na organach administracji rza.dowej.
Rodzina zastepcza - to rodzina, kt6ra tymczasowo ba^dz na state opiekuje sie i
wychowuje dzieci osierocone lub ktorych rodzice nie sa. w stanie zapewnic opieki i
wychowania. Rodzina ta petni funkcj§ rodzicow zastepczych bez zrywania wiezi z
rodziny biologiczna^ dziecka.
Rodziny zastepcze dziela^ sie na:

a/ spokrewnione - tworzone przez matzonkow lub osoby, niepozostaja^ce w
zwia^zku matzehskim, u ktorych umieszczono dziecko w celu sprawowania nad
nim pieczy zastepczej, beda^ce wstepnymi lub rodzehstwem dziecka,

b/ niezawodowe - tworzone przez mateonkow lub osoby niepozostaja^ce w zwia^zku
ma+zehskim, u ktorych umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy
zastepczej, niebeda^cymi wstepnymi lub rodzehstwem dziecka,

c/ zawodowe, w tym zawodowe petniqce funkcj$ pogotowia rodzinnego i
zawodowe specjalistyczne - tworzone przez matzonkow lub osoby
niepozostaja.ce w zwia^zku matzehskim, u ktorych umieszczono dziecko w celu
sprawowania nad nim pieczy zastepczej, niebeda_cymi wstepnymi lub
rodzehstwem dziecka.



Asystent rodziny - to osoba, ktora zajmuje sie zawodowo wspieraniem rodziny
przez pewien czas, aby w przysztoscr samodzielnie potrafita ona pokonywac
trudnosci zyciowe, zwtaszcza dotycza.ce opieki i wychowania dzieci. Termin ten
zostat wprowadzony od stowa „ asysta", kt6re jest okresleniem osoby towarzyszacej
komus, wspotobecnej, pomagaja.cej, beda.cej w pogotowiu. Asystent rodziny
towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian w swoim mysleniu, zachowaniu oraz
otoczeniu, koniecznych do tego, aby srodowisko rodzinne sprzyjato bezpieczehstwu i
prawidtowemu rozwojowi dzieci.
Rodzinny Dom Dziecka - to osrodek wychowawczy dla osieroconych lub
pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci oraz mtodziezy do 18 roku zycia, ktory jest
zorganizowany w naturalnych rodzinach zastepczych, w przystosowanych domach
rodzinnych.

Centrum Integracji Spotecznej - to podmiot ekonomii spotecznej: instytucja
edukacyjna, ktorej zadanie polega na reintegracji spoteczno -zawodowej osob
zagrozonych wykluczeniem spotecznym, lub wykluczonych spotecznie, nie bed^cych
w stanie funkcjonowac na otwartym rynku pracy.
Prace Spolecznie uzyteczne - w odniesieniu do osob bezrobotnych- to potoczne
okreslenie instrumentu aktywizacji zawodowej. Prace spolecznie uzyteczne 53 forma,
aktywizacji bezrobotnych wprowadzonych nowelizacja, ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2016r. poz. 645 z
pozn. zm.). Do prac spotecznie uzytecznych kierowane sa, osoby bezrobotne ,
korzystaj^ce ze swiadczeh pomocy spotecznej , w wymiarze nieprzekraczaj^cym 10
godzin tygodniowo i 40 godzin miesiecznie.

III. Charakterystyka spofeczno - demograficzna Gminy Ostrowek

Ostrowek na dzieri 31.12.2016r. zamieszkiwato 4 571 mieszkahcow.
Ponizsza tabela przedstawia liczbe mieszkahcow z ostatnich trzech lat:

Tabela nr 1 - liczba mieszkahc6w wg. wieku:

LICZBA
LUDNOSCI
Wiek
p rzed p rod u kcyj ny
0-18
Wiek produkcyjny
Od 18 roku do 65
Roku zycia
Wiek
poprodukcyjny
powyzej 65 roku
zycia

Ogotem:

2014

914

2 836

811

4561

2015

903

2840

819

4562

2016

902

2 834

835

4571



Analiza powyzszych danych wskazuje, ze zwieksza sie systematycznie liczba osob w
wieku poprodukcyjnym, a zmniejsz sie liczba dzieci i mtodziezy.
Wedtug danych statystycznych Powiatowego Urzedu Pracy w Wieluniu struktura
bezrobotnych na terenie Gminy Ostrowek przedstawia sie nastepuja.co:

Tabela nr2- struktura bezrobocia w Gminie Ostrowek

Wyszczegolnienie
Liczba osbb bezrobotnych
- ogotem

- w tym kobiety

- w tym mezczyzni

2014

218

106

112

2015

186

87

99

2016

165

94

71

Z przedstawionych danych wynika, ze w kolejnych latach 2014 - 2016 liczba osob
bezrobotnych zarowno wsrod kobiet i mezczyzn miaty tendencje spadkowa,.

Zgodnie z definicja. wskazana. w art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy spotecznej rodzina
okreslana jest jako ,, osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj^ce w
faktycznym zwi^zku, wspolnie zamieszkujqce i gospodaruj^ce.
Skuteczne wspieranie rodzicow w wypetnianiu ich funkcji opiekuhczo -
wychowawczych jest niezwykle wazne w przypadku rodzin, ktore wykazuja, deficyty w
tym zakresie.
Rodziny korzystajcjce ze wsparcia pomocy spotecznej to najczesciej osoby
bezrobotne, doswiadczaj^ce choroby lub niepefnosprawnosci, ale takze rodziny ktore
wymagaja, wsparcia z uwagi na bezradnosc w sprawach opiekuhczo -
wychowawczych.

Z roznych form pomocy w oparciu o ustawe o pomocy spotecznej przedstawia
ponizsza tabela:

Tabela nr 3- struktura rodzin z dziecmi objetych pomocq GOPS:

Wyszczegolnienie
Ogolem:
- w tym o liczbie dzieci 1

2
3
4
5
6
7

2014
99
36
42
16
4
0
0
1

2015
90
34
34
15
6
0
0
1

2016
83
30
32
15
5
0
0
1

Jak wynika z powyzszych danych liczba rodzin z dziecmi korzystaja_cych ze
swiadczeh pomocy spotecznej tutejszego Osrodka na przestrzeni lat 2014-2016



systematycznie spada. Gtownym czynnikiem dysfunkcyjnosci w rodzinach jest
bezrobocie, wwyniku czego rodzina jest niewydolna materialnie i staje sie zaburzona
wychowawczo.
Gtowna. przestanka. przyznawania swiadczeh z pomocy spotecznej jest bezrobocie, w
dalszej kolejnosci niepetnosprawnosc oraz bezradnosc w sprawach opiekuhczo -
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Sq to zjawiska bardzo
niekorzystne, poniewaz maja^ wplyw na zubozenie i degradacje spoteczna, rodzin,
ktore wtasnym staraniem nie 53 w stanie zabezpieczyc swoich podstawowych
potrzeb bytowych . Powody przyznawania swiadczeh przedstawia ponizsza tabela.

Tabela nr 4 - powody przyznawania pomocy

Wyszczegolnienie

Bezrobocie

Niepetnosprawnosc
Dtugotrwata lub ciezka
choroba
Bezradnosc w sprawach
opiekuhczo- wychowawczych

- w tym rodziny niepetne

- w tym rodziny wielodzietne

- w tym inne

2014

74

52

16

44

8

14

22

2015

69

45

10

49

12

17

20

2016

57

38

11

60

13

18

29

Liczba rodzin korzystaj^cych ze swiadczeh pomocy spotecznej ma tendencje
spadkowa. Przyczyna, takiego stanu rzeczy jest spadek bezrobocia w naszej gminie,
spadek urodzeh, ale takze intensywna praca socjalna pracownikow socjalnych z
rodzinami korzystaj^cymi ze swiadczeh pomocy spotecznej.

Rodzina dysfunkcyjna jest to rodzina, ktora nie spetnia swoich zadah wzgledem
dzieci. Wtakiej rodzinie na pierwszym miejscu zaspokajane 33 potrzeby rodzicow, a
nie dzieci.
O rodzinie dysfunkcyjnej mowimy w sytuacji w ktorej:

1. Jedno ba,dz oboje rodzicow uzaleznito sie od alkoholu,
2. Wystepuje problem wykorzystywania seksualnego ,
3. Jedno lub oboje rodzicow stosuje przemoc emocjonaln^ ( szantaz,

zastraszanie itp.) wobec cztonkow rodziny,
4. Jedno lub oboje rodzicow bije, maltretuje fizycznie kogokolwiek z cztonkow

rodziny ( przemoc fizyczna);
5. Wystepuje przewlekta choroba, a osoba chora wini za swoj stan zdrowia

pozostatych cztonkow rodziny i stawia siebie w centrum uwagi.



Pracownicy socjalni i asystent rodziny Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Ostrowku w ramach wykonywania swoich obowia_zkow podejmuja. dzialania na rzecz
rodzin dysfunkcyjnych. Niejednokrotnie s$ to rodziny, ktore oprocz ubostwa dotkniete
sa, wieloma dysfunkcjami. Praca z takimi rodzinami wymaga od kadry pomocy
Spotecznej wysokiego profesjonalizmu i zaangazowania w podejmowanych
dziataniach. Praca z takimi rodzinami jest procesem ztozonym i dtugofalowym.
Efekty pracy w przewazaja_cym stopniu zaleza. od aktywnosci rodzin, otwarcia na
otrzymane wsparcie, checi wprowadzenia w swoim zyciu zmian. Objecie rodziny
wsparciem asystenta rodziny czy przedstawicieli innych instytucji nie zawsze
gwarantuje przywrocenie rodzinie zdolnosci do prawidlowego wypetniania funkcji
opiekuhczo - wychowawczych,

Od 2012 roku ustawa nalozyla obowiqzek na gminy partycypowania w kosztach z
tytutu umieszczenia dzieci w pieczy zastepczej.

W Gminie Ostrowek rok 2014 byl pierwszym rokiem , w ktorym ze srodkow
wtasnych gminy poniesiono 10 % wydatkow na opieke i wychowanie w pieczy
zastepczej zgodnie z ustawa^ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.
Natomiast juz w 2015 roku za te dzieci poniesiono 50 % wydatkow na opieke i
wychowanie.
Ponizsza tabela przedstawia dzieci umieszczone w pieczy zastepczej;

Tabela nr5- dzieci umieszczone w pieczy zastepczej

Wyszczegolnienie

Liczba umieszczonych dzieci, w
tym

• W placowkach opiekuhczo -
wychowawczych

• W rodzinach zastepczych

Optata gminy za pobyt dzieci w:

• Placowkach opiekuhczo -
wychowawczych

• W rodzinach zastepczych

2014

1

0

1 039

0

2015

1

0

6377

0

2016

0

1

0

5592

Na terenie Gminy Ostrowek przed 2012 rokiem umieszczono dwoje dzieci w
rodzinie zastepczej - spokrewnionej. Wydatki za te dzieci calkowicie pokrywane 53
z budzetu pahstwa.

Od 2012 roku Minister Rodziny , Pracy i Polityki Spotecznej oglasza ,, Program
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej", dotycz^cy



dofinansowania kosztow wynagrodzenia asystentow rodziny i koordynatorow
rodzinnej pieczy zastepczej. Gmina Ostrowek korzysta z tego programu od lipca
2014 roku.
Rodziny objete prac^ asystenta rodziny, liczb§ dzieci w tych rodzinach oraz koszty
zatrudnienia asystenta rodziny przedstawia ponizsza tabela:

Tabela nr 6- wsparcie rodzin poprzez asystenta rodziny

Wyszczegolnienie
Liczba asystentow rodziny

Liczba rodzin objetych wsparciem
asystenta rodziny

Liczba dzieci w tych rodzinach

Koszty poniesione na zatrudnienie
asystenta rodziny:
- srodki pochodzqce z ,, Programu"
- srodki wlasne gminy

2014
1

8

26

6759
600

2015
1

7

21

12000
11 124

2016
1

4

12

5700
5924

Pozytywny rezultat pracy asystenta rodziny widoczny jest w dziataniach rodzicow,
ktorzy wspotpracuja^ z asystentem rodziny, szukajq rozwi^zan w trudnych sytuacjach
zyciowych, w zwi^zku z czym zakohczona zostata wspolpraca z tymi rodzinami z
powodu osi^gniecia celow.
Pozostate rodziny wymagaj^ statego monitorowania poprzez pracownikow
socjalnych, pedagogow szkolnych, pracownikow sluzby zdrowia, policji oraz
podejmowania dzialah na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowane plany dziatania.

IV. Analiza SWOT w obszarze wsparcia rodzin

W celu opracowania Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2017-2019
dokonano analizy SWOT .

Tabela nr7- Analiza SWOT

MOCNE STRONY SLABE STRONY

obowi^zujace akty prawne, strategic i
prog ra my,
dobrze dzialaj^ce instytucje w
obszarze pomocy spotecznej,
doswiadczenie, wiedza i kwalifikacje
pracownikow instytucji dziataj^cych
na rzecz rodziny,

mala swiadomosc i gotowosc
spoteczna w zakresie wspierania
rodziny i pieczy zastepczej,
zjawisko marginalizacji spotecznej w
szczegolnosci dzieci i mtodziezy,
ktora wynika z wielu problemow
spotecznych m.in. alkoholizmu,
niepelnosprawnosci,



wspotpraca instytucji dziataja.cych na
rzecz rodziny np. Zespot
Interdyscyplinarny,
dziatalnosc Gminnej Komisji
Rozwia^zywania Problemow
Alkoholowych,
dobre zaplecze edukacyjne i
sportowe,
ulgi dla rodzin wielodzietnych np.
Karta Duzej Rodziny,
zabezpieczenie w budzecie gminy
niezbednych srodkbw na realizacje
zadah z zakresu wspierania rodziny i
piecze zastepcza^,
wspieranie rodzin przez asystenta
rodziny,

niski poziom wyksztatcenia osob
korzystajqcych z pomocy spotecznej,
niski poziom aktywnosci klientow
pomocy spotecznej w zakresie
wykorzystania wtasnych zasobow i
mozliwosci w przezwyciezaniu
sytuacji kryzysowych,
steba oferta spedzania wolnego przez
dzieci i mlodziez w okresie wakacji.

SZANSE ZAGRO2ENIA
ksztattowanie ogolnokrajowej polityki
prorodzinnej,
mozliwosc pozyskiwania srodkow
finansowych na realizacj§
programow, w ramach ogJaszanych
konkursow,
mozliwos6 uzyskania pomocy w
specjalistycznych powiatowych
instytucjach dziataja.cych na rzecz
rodziny,

ostebienie funkcji opiekunczej
rodziny, autorytetu i wiezt
miedzypokoleniowej,
syndrom ,, dziedziczenia biedy"
rozszerzenie zjawisk patologicznych
np. agresja, przemoc, wandalizm,
uzaleznienia,
wzrost kosztow utrzymania,
uzaleznienia swiadczeniobiorcow
pomocy spolecznej od otrzymywanej
pomocy,
przerzucanie odpowiedzialnosci za
wychowanie dziecka na inne
instytucje,
brak zainteresowania rodzicow
problemami dziecka i spedzaniem
przez nie wolnego czasu,
brak umiejetnosci szukania pomocy w
sytuacjach kryzysowych.

Analiza SWOT zostate przeprowadzona przez pracownikow GOPS w Ostrowku i
opera sie na wiedzy i doswiadczeniu osob zajmuja^cych si^ pomocy rodzinie.
Na stopieh zamoznosci rodzin i ich uniezaleznienie od pomocy spolecznej znacza.cy
wptyw ma m.in. ogolnokrajowa polityka prorodzinna i lokalny rynek pracy,
umiejetnosc gospodarowania posiadanymi zasobami, jak rowniez uznawane wartosci
i priorytety.



Z analizy SWOT wynika, ze posiadane zasoby powinny stanowic podstaw*? do
skutecznych dziateri. Jednak nieprzewidywalnosc zachowah ludzkich moze
catkowicie zmienic prognozy. Dokonana analiza pozwolita wyznaczyc kierunki
dziatah na kolejne lata realizacji Programu.

V. Cel gtowny Programu

Skuteczne wspieranie rodzicow w wypetnianiu ich funkcji opiekuhczo -
wychowawczych.

Cele szczegotowe
LPrzeciwdziatanie marginalizacji rodzin poprzezzabezpieczanie podstawowych
potrzeb dziecka i rodziny.
2. Prowadzenie dziatalnosci profilaktycznej w celu wzmocnienia funkcji opiekuhczo
wychowawczej.

Tabela nrd- Przeciwdziaianie marginalizacji rodzin poprzez zabezpieczanie
podstawowych potrzeb

Zadania
1. Zapewnienie
rodzinom
pomocy
finansowej i
u slug owe]

Kierunki dziatah
- udzielanie swiadczeh z
pomocy spotecznej tj. zasitki
pieni^zne, dozywianie dzieci,
- swiadczenie pracy socjalnej,
-udzielanie pomocy z zakresu
swiadczeh rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego,
-udzielanie pomocy z zakresu
swiadczeh wychowawczych,
-kierowanie osob do prac
spotecznie uzytecznych,
- udzielanie pomocy
materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniow (
stypendia, zasitki szkole)
- udzielanie pomocy w postaci
zaopatrzenia dzieci i mtodziezy
w podreczniki szkole, w tym w
formie wyprawek szkolnych,
- udzielanie pomocy
zywnosciowej ,
-zapewnienie schronienia
dzieciom i rodzinom w
sytuacjach kryzysowych.

Realizatorzy

GOPS

UG

Placowki
oswiatowe

Organizacje
pozarz^dow
e

Wskazniki
-liczba rodzin i
formy udzielonej
pomocy z:
pomocy
spotecznej,
dozywiania ,
pracy socjalnej,
swiadczeh
rodzinnych i
funduszu
alimentacyjnego,
swiadczeh
wychowawczych ,
prace spot. uzyt.
Stypendia, zasitki
szkole, podrecz
niki i wyprawka
szkolna, pomoc
zywnosciowa,
zapewnienie
schronienia,



2.Zapewnienie
srodkow na
ws potf i n a n sowa n
ie pobytu dziecka
w pieczy
zast^pcze]
3. Zapewnienie
srodkow na
zatrudnienie
asystenta rodziny

- ponoszenie odptetnosci za
pobyt dzieci w rodzinnej lub
instytucjonalnej pieczy
zast^pczej

- kierowanie asystenta rodziny
do rodzin dysfunkcyjnych

GOPS

PCPR

GOPS

- Hczba dzieci
umieszczonych
w pieczy
zast^pczej,
wysokosc
kosztow.
-liczba rodzin
obj^tych pomoc3
asystenta
rodziny,
-koszty
dotycz^ce
zatrudnienia
asystenta.

Tabela nr8- prowadzenie dziafalnoSci profilaktycznej w celu wzmocnienia funkcji
opiekuhczo - wychowawczej

Zadania Kierunki dziatah Realizatorzy Wskazniki
1.Zapewnienie
wsparcia rodzinom
przezywaj^cym
trudnosci w
petnieniu funkcji
opiekuhczo -
wychowawczej

-zapewnienie pomocy
asystenta rodziny
- wspieranie rodzin
dysfunkcyjnych we
wzmacnianiu lub
odzyskaniu zdolnosci do
prawidtowego
funkcjonowania,
- pomoc w zakresie
rozwi^zywania problemow
wychowawczych i
edukacyjnych z dziecmi,
poprzez wspotprace^ ze
szkotami, poradni^
psychologiczno-
pedagogiczn^,
-podejmowanie dzialah
maja^cych na celu
aktywizacje spoteczn^ i
zawodow^ rodzicow,
- pomoc w przygotowaniu
rodzicow biologicznych do
powrotu ich dzieci z roznych
form pieczy zast^pczej,
- monitorowanie rodzin, w
ktorych wyst^pujq deficyty
m.in. w zakresie petnienia
rol rodzicielskich, problemy
uzaleznienia, przemocy w

Wszystkie
podmioty
biorsjce udziat
w realizacji
programu

-liczba rodzin i
dzieci objetych
pomocy
asystenta rodziny
-liczba rodzin
objetych
dozorem kuratora

-liczba rodzin
ktore skorzystaly
ze
specjalistycznego
poradnictwa,
- liczba
monitorowanych
rodzin,



2.Swiadczenie
pracy socjalnej

rodzinie.
-motywowanie cztonkow
rodziny do podjecia dziatah
w zakresie niwelowania
wtasnych dysfunkcji np.
uzaleznieh,
-podejmowanie dziatah
maj^cych na celu
umacnianie wiezi
rodzinnych,
- motywowanie rodzin do
wspolnego spedzania czasu
wolnego, korzystania z dobr
i ustug spotecznych,

GOPS
Zl
GKRPA

-liczba rodzin
objetych
wsparciem w
postaci pracy
socjalnej,
-liczba osob ktore
podjety terapie,
-liczba
zatozonych
Niebieskich Kart

S.Zapewnienie
dostepnosci do
poradnictwa
specjalistycznego
oraz informowanie
o miejscach
pomocy

- realizacja program6w
profilaktycznych,
terapeutycznych,
- rozpowszechnianie
informacji o placowkach
swiadcz^cych pomoc na
rzecz dziecka i rodziny.

Wszystkie
podmioty
biora_ce udziat
w realizacji
prog ram u

- liczba rodzin
bior^cych udziat
w programach,
- liczba rodzin
objetych
dziataniami.

4.
Zagospodarowanie
czasu wolnego
poprzez
dziatalnosc
oswiatow^,
kulturalna,
sportow^,
rekreacyjnq.

- organizowanie i
wspotfinansowanie
wypoczynku np. w postaci
kilkudniowych wycieczek,
-organizowanie imprez
sportowych, kulturalnych i
integracyjnych.

-placowki
oswiatowe,
- placowki
kulturalne,
-kluby
sportowe,
-organizacje
pozarz^dowe.

- liczba
zorganizowanych
imprez,
-liczba dzieci
objetych
wypoczynkiem.

VI. Zaktadane efekty realizacji Programu

Dzieki wspolpracy instytucji i organizacji zostana, stworzone odpowiednie warunki i
mozliwosci dla wszechstronnej i skutecznej pomocy rodzinie:
• rozwoj profesjonalnych form pomocy rodzinie,
• zwiekszenie umiejetnosci rodzicow w zakresie petnienia funkcji opiekuhczo -

wychowawczych,
• poprawa funkcjonowania rodzin zagrozonych wykluczeniem spolecznym,

wymagaj^cych wsparcia,
• poprawa stanu bezpieczehstwa dziecka i rodziny,
• wzmocnienie wiezi rodzinnych,
• utrzymanie dzieci w naturalnym srodowisku,
• realizacja dziatah o charakterze srodowiskowym, zwtaszcza w zakresie spedzania

wolnego czasu.



VII. Finansowanie Programu

2r6dtem finansowania zadah okreslonych w Gminnym Programie Wspierania
Rodziny na lata 2017-2019 dla Gminy Ostrowek sq srodki finansowe poszczegolnych
podmiotow realizuj^cych zadania na rzecz dziecka i rodziny ( budzet gminy i
powiatu), a takze mog$ bye srodki uzyskane z dotacji budzetu pahstwa, dotacji
unijnych oraz srodki organizacji pozarz^dowych.

VIII. Monitoring i ewaluacja

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 dla Gminy Ostrowek jest
dokumentem otwartym i dtugofalowym. Bedzie realizowany przy wspotpracy
lokalnego samorza^du, instytucji oraz innych podmiotow zajmuJ3cych si$ sprawami
rodziny. Stanowi on dokument wyznaczaja_cy cele i zadania, w zwia_zku z tym
wymaga oceny i weryfikacji efektywnosci podejmowanych zadah.
Monitoring Programu bedzie polegat na corocznym gromadzeniu i analizowaniu
informacji o stanie jego realizacji. Zebrane dane pozwola^ na kontrole postepu
realizacji poszczegolnych zadah oraz podjecie dziatah koryguj^cych. Gtownymi
obszarami monitorowania Programu beda^ wyznaczone zadania, zgodnie z
przyjetymi celami.
Wterminie do dnia 31 marca kazdego roku przedstawiane bedzie Radzie Gminy
roczne sprawozdanie z realizacji zadah z zakresu wspierania rodziny.
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