
UCHWALA NrXXVII/191/2013
Rady Gminy Ostrdwek
z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie pr/yjecia „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016"

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza,dzie
gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. o
wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej ( Dz.U. z 2013 r. poz. 135 i poz. 154) Rada
Gminy Ostrowek uchwala si? co nast?puje:

§ 1. Uchwala si? Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowek na lata 2013'
2016 , stanowia^cy zala^cznik do niniejszej uchwafy.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.
§ 3. Uchwata podlega ogtoszeniu na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Ostrowek.
§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zalacznik do uchwaly Nr XXVII/I91/2013
Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 czerwca 2013r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
W GMINIE OSTR6WEK
NA LATA 2013-2016



I. WST^P
Rodzina jest podstawow^ komorkq. spoleczna^ ktora powinna zaspokajac podstawowe

potrzeby swoich czlonkow. Powinna bye podstawa^ do ksztaltowania prawidlowych postaw
zachowania, oceny sytuacji oraz brania odpowiedzialnosci za siebie i innych czlonkow
naszego spoleczenstwa.

Jednak nast?pujaee przemiany coraz cz?sciej powoduja^, ze zachwiana zostaje
stabilizacja systemu rodzinnego, wyst?puje wzrost liczby zachowah patologicznych w
naszym spoleczenstwie, dotyczy to zarowno doroslych jak i dzieci. Zjawiska te s^zlozone i
wymagajq. zaangazowania wielu instytucji oraz osob dobrej woli. Do najcz?sciej spotykanych
trudnosci srodowiska rodzinnego naleza; zubozenie spoleczenstwa, uzaleznienia, przemoc,
bezrobocie, niezaradnosc zyciowa, samotnosc ludzi starszych, a takze problemy osob
niepemosprawnych.
Wymienione zagrozenia, jakie napotykaj^ rodziny prowadzic moga^do wykluczenia
spolecznego. W celu ograniczenia ilosci rodzin dotkni?tych marginalizacja^ spolecznq.
ustawodawca nalozyl na gminy obowia_zek opracowania i realizowania programu wspierania
rodziny.

Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza zespol planowanych dzialah maja^cych
na celu wspieranie rodziny przezywaja^cych trudnosci w wypemianiu funkcji opiekunczo —
wychowawczych, w procesie przywracania zdolnosci tych rodzin do prawidlowego
funkcjonowania w szczegolnosci poprzez prac^ z rodziny oraz zapewnienie pomocy w opiece
i wychowaniu dzieci.
Sprawowanie wladzy rodzicielskicj polega na opiece i wychowaniu dziecka oraz dbalosc o
jego prawidlowy rozwoj, ochron? zdrowia, umozliwienie edukacji oraz rozwijanie talentow.
Powinna ona przede wszystkim chronic interes dziecka oraz realizowac w praktyce zasad?
ochrony jego dobra. Dziecko pozostaje pod wladzyrodzicielska^ do pelnoletniosci tj.
ukonczenia 18 roku zycia. Instytucja wladzy rodzicielskiej ma sluzyc przede wszystkim
ochronie dobra dziecka. W sytuacji, gdy przez patologi? w srodowisku rodzinnym,
nieudolnosc wychowawcza^rodzicow ba^dz pozostawanie w sytuacji kryzysowej , dobro to jest
zagrozone i dziecko powinno bye chronione przez wladze publiczne.

W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizowac podstawowych zadan,
role wewna^trzrodzinne ulegaja^ zaburzeniu, a zachowania poszczegolnych czlonkow rodziny
staja^ si^ coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz oczekiwaniami
spolecznymi. DIatego tez, jesli w funkcjonowaniu rodziny pojawiaja^ si? dysfunkcje,
instytucje i sluzby publiczne zobligowane do wspierania rodziny zobowiajzane sa^do podj^cia
na jej rzecz okreslonych dzialafi. Rodziny dysfunkcyjne wymagaja^ stalego monitorowania
przez pracownikow socjalnych, pedagogow szkolnych, pracownikow sluzb medycznych,
policji, kuratorow sajdowych i przedstawicieli innych instytucji, ktore maja^kontakt z rodzina^

Organizujajc roznorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, nalezy
kierowac si? zasada^ podstawowej roli rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastqpowac
rodzin? wjej funkcji opiekunczo —wychowawczej, nalezy ja^wspierac i wspomagac tak , aby
przywrocic prawidlowe funkcjonowanie. Stajd zalozeniem Programu jest wsparcie rodziny
naturalnej, juz na etapie, gdy problemy si? zaczynajq. oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy
dziecko musi opuscic wlasna^ rodzin?.



II.PODSTAWA PRAWNA:
Gminny program wspierania rodziny w Gminie Ostrowek na lata 2013-2016 okresla

zadania wlasne gminy wynikaj^ce z :
a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej

(Dz. U. poz. 135);
b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 509);
c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U . Nr

180, poz. 1493 z pozniejszymi zmianami).

III. CEL GL6\VNY:
Wspieranie rodzin przezywajq.cych trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo -
wychowawczych w procesie przywracania ich zdolnosci do prawidlowego funkcjonowania.

IV. CELE SZCZEG6LOWE:

1. Diagnozowanie i analiza Srodowisk rodzinnych poprzez:
a) wywiad srodowiskowy w rodzinie przezywaj^cej trudnosci,
b) prace_ socjalna^ polegajajcq. na rozpoznawaniu deficytow w zakresie pelnienia rol

rodzicielskich, zaniedban wzgl^dem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w
rodzinie, srodowisku szkolnym, rowiesniczym,

c) konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynnikow majq.cych wplyw na
dysfunkcjonalnosc rodziny.

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:
a) obj^cie dozywianiem uczniow szkol podstawowych, gimnazjum i przedszkola,
b) objejde dozywianiem osob niepelnosprawnych, w tym uczestnikow osrodka

wsparcia,
c) monitorowanie zagrozen dotycza^cych sytuacji zdrowotnej dzieci i mtodziezy

poprzez kontakt z placowkami shizby zdrowia,
d) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy

o pomocy spolecznej.
3. Rozwijanie umiej^tnoSci opiekunczo — wychowawczych rodziny, zapewnienie jej

specjalistycznego poradnictwa i wsparcia poprzez:
a) umozliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, ktorego

zadaniem jest organizowanie pracy z rodziny w miejscu zamieszkania bajdz w
miejscu wskazanym przez rodzin?,

b) umozliwienie rodzinom przezywaja^cym trudnosci z pomocy rodzin wspieraj^cych,
ktore przy wsparciu asystenta rodziny pomagaja^ w opiece i wychowywaniu dzieci,
prowadzeniu gospodarstwa domowego, ksztaltowaniu i wypelnianiu
podstawowych rol spolecznych,

c) pomoc w dost^pie rodzinom przezywaja^cym trudnosci do konsultacji i
specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i
terapeutycznego,

d) pomoc w doste_pie rodzinom do poradnictwa prawnego, szczegolnie w zakresie
prawa rodzinnego.



4. Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagajqcych interwencji oraz
rozwi^zywanie juz istniejqcych poprzez:
a) systematyczne monitorowanie rodzin zagrozonych kryzysem przez pracownikow

socjalnych, nauczycieli, pedagogow szkolnych oraz przedstawicieli innych
zawodow kontaktujqcych si? z rodzina^ w tym z placowkami sluzby zdrowia,

b) motywowanie czlonkow rodziny do podejmowania dzialari na rzecz ograniczenia
bajdz niwelowania wlasnych dysfunkcji np. podj^cie terapii leczenia uzaleznien -
wspolpraca z Gminna^ Komisja^ Rozwia^zywania Problemow Alkohoiowych, z
policjq, z Zespolem Interdyscyplinarnym,

c) angazowanie rodzin do udzialu w projektach, szkoleniach rozwijaja^cych
umiej?tnosc planowania swojej przyszlosci zawodowej i osobistej oraz
motywuja^cych do podj^cia pracy,

d) angazowanie i motywowanie rodzin oraz pomoc w dost^pie do korzystania ze
specjalistycznego wsparcia dla rodzlcow w celu podniesienia umiej^tnosci
opiekunczo - wychowawczych, wzmocnienia poczucia odpowiedzialnosci za
wlasna^ sytuacj^ zyciowa^, dostarczania wiedzy na temat prawidtowego wypelniania
obowia^zkow rodzicielskich,

e) wspolprac? z podmiotami, instytucjami dzialaja,cymi w srodowisku lokalnym, w
szczegolnosci ze szkotami, policja^, placowkami sluzby zdrowia, sa^lami,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod
wzgledem zdrowotnym, materialnym i spolecznym,

f) biez^ce aktualizowanie strony internetowej Osrodka Pomocy Spolecznej w
Ostrowku w zakresie miejsc i form pomocy rodzinom b^da^cym w kryzysie.

5. Dqzenie do reintegracji rodzin poprzez:
a) pomoc rodzinie, z ktorej dzieci zostaly umieszczone w pieczy zastej)czej w

odbudowaniu odpowiedniego srodowiska wychowawczego z poprawnymi
relacjami i rolami, pozwalajajcymi na powrot dzieci do rodziny naturalnej,
przywracanie prawidlowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie asystenta
rodziny.

6. Podejmowanie d/in Ian profilaktycznych poprzez:
a) udziaf w ogolnopolskich kampaniach, ktorych celem jest wzmocnienie rodziny i

jej roli w spoleczenstwie,
b) udzial w projektach wspotfmansowanych ze srodkow Unii Europejskiej, maj^cych

na celu poprawy jakosci zycia rodzin .
V. ADRESACI PROGRAMU

Rodziny wychowuj^ce dzieci, zamieszkale na terenie Gminy Ostrowek dotkni^te
przemoc% problemami uzaleznien, zagrozone ubostwem, przezywaja_ce trudnosci w
wypelnianiu funkcji opiekunczo - wychowawczych oraz rodziny, w ktorych dzieci
umieszczone zostaly w pieczy zastejjczej.



VI. ±R6DLO FINANSOWANIA
Srodki na realizacj^ Programu b^dq. pochodzic z budzetu Gminy Ostrowek, budzetu

paiistwa oraz srodkow pozabudzetowych pozyskiwanych z innych zrodel ( np. konkursy,
programy).

VII. REALIZATORZY PROGRAMU
Program b^dzie realizowany przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w

Ostrowku we wspolpracy z instytucjami opisanymi w ponizszej tabeli:

Instytucje Zadania/ zakres wspdtpracy
Urza^d Gminy w Ostrowku Wspieranie lokalnych programow oraz inicjatyw za

rzecz rodziny w zakresie kreowania i upowszechniania
pozytywnych wzorcow funkcjonowania rodziny.

Powiatowe centrum Pomocy
Rodzinie w Wieluniu

Udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiajzywaniu
problemow dotycza^cych rodzin zast^pczych oraz rodzin
zagrozonych kryzysem.
Zapewnienie dzieciom pieczy zast^pczej w rodzinach
zast^pczych, rodzinnych domach dziecka oraz w
placowkach opiekuhczo — wychowawczych.
Udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym
opuszczaja^cym rodziny zast^pcze, rodzinne domy
dziecka oraz placowki opiekuhczo - wychowawcze.
Podejmowanie czynnosci w ramach procedury
Niebieskiej Karty.

Sa^d Rejonowy w Wieluniu Orzekanie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuhczego.
Kuratorzy sa^dowi Wykonywanie zadan o charakterze wychowawczo-

resocjalizacyjnym , diagnostycznym, profilaktycznym i
kontrolnym zwia^zanych z wykonywaniem orzeczen
sa^du.
Podejmowanie czynnosci w ramach procedury
Niebieskiej Karty.

Gminna Komisja
Rozwiajzywania Problemow
Alkoholowych w Ostrowku

Zapewnienie osobom uzaleznionym i ich rodzinom oraz
ofiarom przemocy w rodzinie dostQpu do
specjalistycznych form wsparcia.
Organizacja, fmansowanie i wspoffinansowanie
wypoczynku letniego w formie kolonii z programem
profilaktycznym w szczegolnosci dla dzieci z rodzin
dotkni^tych problemem uzaleznienia od alkoholu oraz
przemocy w rodzinie.
Wspieranie alternatywnych form sp^dzania wolnego
czasu dzieci, mlodziezy ( w tym pozalekcyjnych dzialan
opiekunczo - wychowawczych, kulturalno-
oswiatowych, sportowych i rekreacyjnych ).
Podejmowanie czynnosci w ramach procedury
Niebieskiej Karty.



6. Zespol Interdyscyplinarny w
Ostrowku

Integrowanie i koordynowanie dzialari wszystkich
instytucji oraz specjalistow w zakrcsie przcciwdziaiania
przemocy w rodzinie.
Wspieranie osob i rodzin dotkni^ty problemem
przemocy.
Podejmowanie czynnosci w ramach procedury
Niebieskiej karty.

Komisariat Policji w
Osjakowie

Zapewnienie bezpieczehstwa dzieciom i rodzinom na
terenie Gminy Ostrowek.
Podejmowanie czynnosci w ramach procedury
Niebieskiej karty.
Przeciwdzialanie przest^pczosci i uzaleznien wsrod
dzieci i miodziezy.

Gminny Osrodek Kultury i
Sportu w Ostrowku

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy
ucz$szczajq.cych do osrodka kultury poprzez kulture_,
sztuke^ i zaje_cia ruchowe.
Organizowanie zaJQC pozaszkolnych i pozalekcyjnych
maja^cych na celu rozwijanie pasji, zainteresowari i
talentow.

Szkoly z terenu Gminy
Ostrowek

Realizacja szkolnych programow profilaktycznych,
edukacyjnych, wychowawczych.
Wspieranie pedagogiczne dla rodzicow i dzieci.
Pomoc w rozwia^zywaniu problemow wychowawczych.
Uswiadamianie rodzicom potrzeb edukacyjnych dzieci i
mlodziezy.
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci ( zaje_cia terapii
pedagogicznej, socjoterapeutycznej, pomoc w
odrabianiu lekcji itp.)
Podejmowanie czynnosci w ramach procedury
Niebieskiej Karty.

10. Osrodki zdrowia z terenu
Gmin y Ostrowek

Opieka i profilaktyka zdrowotna.
Podejmowanie czynnosci w ramach procedury
Niebieskiej Karty.

1 1 Poradnia Pedagogiczna w
Wieluniu

Umozliwienie rodzinom z dziecmi skorzystania ze
specjalistycznego wsparcia psychologicznego,
terapeutycznego i pedagogicznego.

12. Parafie z terenu gminy
Ostrowek.

Wspieranie dzialaii w zakresie realizowania programow
na rzecz rodziny oraz upowszechniania pozytywnych
wzorcow funkcjonowania rodziny.

Organizacje pozarza^dowe i
inne podmioty prowadza^ce
dzialalnosc pozytku
publicznego w obszarze
przeciwdzialania
uzaleznieniom i przemocy
w rodzinie.

Zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie
aktywnosci dzieci i mlodziezy poprzez propagowanie
dzialalnosci klubowej, sportowej, rekreacyjnej i
kulturalnej.



VIII. MONITOROWANIE PROGRAMU
Nieodzownym elementem towarzysza^cym wdrazaniu Programu jest jego

monitorowanie i ocena realizacji. Monitoring programu umozliwi wgla^d w realizacj^
podejmowanych dzialari, ocen^ ich skutecznosci oraz podejmowanie biezqcych dzialari
koryguj^cych. Uzyskane informacje pozwola. na planowanie dzialan i rozwijanie Programu.
Ocena poszczegolnych dzialari obywac si$ b^dzie na podstawie corocznej analizy realizacji
zalozeri Programu, Ocena, ktora zastanie przeprowadzona po zakonczeniu realizacji Programu
pozwoli okreslic wszystkie uzyskane efekty oraz wskazac, ktore ulatwily badz utrudnily jego
realizacj?.
Gminny Osrodek pomocy Spotecznej w Ostrowku be_dzie co roku przedstawial Radzie Gminy
Ostrowek sprawozdanie z realizacji Programu.

IX. PODSUMOWANIE
Celem dzialalnosci profilaktycznej jest zapobieganie negatywnym stanom rzeczy,

zarowno tym, ktore dopiero maj^zaistniec, jak i tym, ktore w postaci zalqzkowej juz istnieja^.
Dzialaja^c w mysl zasady, ze „ lepiej zapobiegac niz leczyc" , powinno sie promowac
dzialania profilaktyczne ukierunkowane na wspieranie rodzin niewydolnych w opiece nad
dziecmi. Aby podolac temu wyzwaniu niezb^dna jest wi^c scisla wspoipraca pomi^dzy
instytucjami oraz wypracowanie sprawnego i efektywnego systemu dzialari wpfywaja^cych na
popraw^ sytuacji dziecka i rodziny.
Tak rozumiany Program moze stanowic pelne, kompleksowe uj^cie systemu wsparcia dziecka
i rodziny.
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