lRADA GMINY

SIERAKT}WICE
woj. pomorskie

UCHWAI,A NR XXIII/325/20
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia3} grudnia 2020 r.

w sprawie przyjgcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sierakowice
na lata 2021-2023

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
Dz.ll. 22020r. poz.7l3ze zm.), wzwiqzkl zart.l76pkt 1, art. 179ust.2ustawy zinia
9czerwca 2ollt. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastgpczej (tekst jednolity Dz.tJ. 22020r.
(tekst jednolity

poz.82l)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a I a, co nastgpuje:
$ 1. Przyjmuje sig ',Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sierakowice nalata202l-2023w brzmieniu stanowi4cym zal4cznlk do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.
$ 3. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem
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,,Dla dohra dzieci, kt6re potrzebuj4 szczeg6lnej ochrony i pomocy ze strony doroslych,
Srodowiska rodzinnego, atmosfery szczg5cia, miloSci i zrozumienia, w trosce o ich harmonijrry
rozw6j iprzyszl4 samodzielnoSd Zyciow4, dla zapewnienia ochrony przysluguj4cych im praw
i wolnoSci, dla dobra rodziny, ktrira j,est podstawow4 komr6rk4 spoleczefstwa oyaz naturalnym
Srodowiskiem rozwoju, i dobra wszystkilch jej czlonkriw, a w szczeg6lnoSci dzieci, w przekonaniu, ;ie
skuteczna pomoc dla rodziny przeiywtj1cej trudnoSci w opiekowaniu sig i wychowywaniu dzieci
oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich mo2e byd osi4gnigta przez wsp6lprac9 wszystkir:h
os6b, instytucji i organizacji pracuj4cych z dziedmi i rodzicami.,,
I. WPROWADZENIE

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 stanowi kontynuacjg wybranych cel6w
i zada( wskazanych do realizacji w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata
2018-2020. Jego podstawowym celetl pozostaje wsparcie rodzin przeiywajqcych trudnoSci
w wypelnianiu funkcji opiekufczo-wychowawczych oraz tworzerrie warunk6w sprzyjaj4cych ich
prawidlowernu funkcjonowaniu, zgodnie zzalo2eniarni ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny isystemie pieczy zastgpczej (Dz.U. 22020t. poz.821). Z.godnie zUstawq owsparciu kobiet
wciq|y irodzin ,,Za 2yciem" (Dz.U.22020r. poz. 1329') progratrt zaklada r6wniez wsparcie kobiet
w ciq2y powiklanej i rodzin w obliczu urodzenia sig dziecka, u kt6rego zdiagnozowano cig2kie
i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczaln4 chorobg zagra2ajqc4 jego 2yciu.
Poniewaz na osobach dorostrych ci4zy obowiqzek zapewnienia dzieciorn wla5ciwych warunk6w <lo
opieki i harmonijnego rozwoju, w programie polozono nacisk gl6wnie pomoc rodzinom z dzietri,
prze?ywajqcym trudno6ci w wypelnianiu funkcji opiekufczo
wychowawczych,

dysflinkcyjnyrn i wieloproblemowym. Zadania realizowane w ramach programu koncentrowa6 sig bgr14
nie tylko na dziecku, ale na calej rodzinie, r6wniez w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie po:za
rodzin1 biologiczn4. W takim przypadku podejmowane dzialania ukierunkowane bgd4 na wsparcie
rodzic6w w staraniach zmierzaj4cych do odzyskaniawladzy rodzicielskiej i prawa opieki nad dzieckiem.
Rodzina to podstawowe Srodowisko, kt6re powinno zapewnic dziecku bezpieczeirstwo emocjonalne.
Rodzina odclzialuje w spos6b (wiadomy i nie(wiadomy na osobowoS6 dziecka, przekaz$4c mu sw6j
system wartoSci, tradycje, ukierunkowuje jego aktywnoS6 i postgpowanie na caile zycie. Jest ona
najbardziej stabilnym punktem odniesienia w do6wiadczeniu dziecka. Jest pierwszym, najwaLniejszym
Srodowiskiern w jego zyciu, w kt6rym otoczone indywidualn4 opiek4 ma mo2liwoS6 zaspokajania swoir;h
potrzeb, dziqki czemu moze sig prawid:lowo rozwijai. Wrodzinir: dokonuje sig najwazniejsz,a czq(;(.
procesu wychowawczego- dziecko uczy sig ,jak by6 czlowiekiem". Dlatego tak wa2ne jest zachowanie
poprawnych relacji migdzy wszystkimi czlonkami rodziny oraz wla3ciwe wypelniarrie 16l spolecznyr:h
przez

je1

czlonk6w.

JeSli w funkcjonowaniu rodziny pojawiaj4 sig dysfunkcj e, a rodztrw staje przed problemarni, z kt6ryrni
samodzielnie nie potrafi, b4dL teL nie jest w stanie sobie poradzi6, wtedy instytucje i slu2by zobligowane
do wspieraniarodziny zobowiqzane s4 do podjgcia najej rzecz okreSlonychdzialah. Pierwszy i niezbgdny

etap dzialah podejmowanych w stosunl.u do czlonk6w rodzrny stanowii bgdzie diagnoza jako(ci
funkcjonowania rodziny, jej potencjalu r zagto2eir. Jest to krok, kt6ry nadaje kierunek dalszej prar:y
zrodzin4 nad rozwojem jej mocnych stron, wykorzystywaniem szans oraz zminimalizowaniem zagroAei.
Etapem koricowym bgdzie osi4gnigcie przez rodzing stabilizacji zyciowej, kt6ra umozliwia jej
wychowanie dzieci.

Problemy wystgpuj4ce w rodzinie czqsto sA zlo2one i wymagaj4 interdyscyplinamych rozwi4zah.
W rodzinach pojawiajq sig trudnoSci na skutek czynnik6w zewnEtrnrych (m. in. problemy ekonomiczne,
wynikajqce 'zbezrobocia. niskich dochod6w, wzrostu koszt6w utrzyrnania i ksztalcenia, utraty zdrowia
itp.) SQ jedrrak r takie rodziny, w kt6rych 2r6dlo dysfunkcji tkwi w czynnikach odnoszqcych sig do
wlaSciwoSci osobowoSciowych czlonk6w rodziny, przyjgtego stylu 2ycia czy wartofci kultywowanych
wielopokoleniowo. Sq to zachowania o charakterze nieprzystosowania spolecznego, nalogi, przemoc,
przestgpczy slyl Zycia, brak respektowania nonn moralnych i spolecznych, brak odpowiedzialnoSr:i,
a tal<2e zaniedbywanie obowiEzk6w opiekuriczo-wychowaw czy ch.
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Rodzina dysfunkcjonalna charakteryzuje sig szczeg6lnym zbiorem cech niepo2qdanych ze spolecznego

punktu widzenia i nie wypelnia swoich funkcji (kontrolno - zabezpieczajEcych, opiekuflczo wychowawczych, emocjonalnych). Wzwi4zku zpowyilszym niejest ona wstanie realizowat, zadahlna
niq naLoilonych, stanowi4c tym samym potencjalne zagroilenie prawidlowego funkcjonowania, jak
i rozwoju jej poszczeg6lnych czlonk6w, azwlaszcza dzieci. Dlatego teZ, rodziny te wymagaj4 statre5;o
monitorowaniaprzez pracownik6w socjalrrych, asystent6w rodziny,pedagog6w szkolnych, pracownik6w
slu2by zdrowia, policji, kurator6w s4dowych i przedstawicieli innych instytucji, kt6re majq kontakt
z rodzinq oraz podejmowania dziaLah na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan dziaNania.

Praca zrodzinq prowadzona przez ptacownik6w pomocy spolecznej powinna byt polqczona :ze
wsparciem ze strony innych instytucji, Srodowiska lokalnego, bli2szych i dalszych krewnych orilz
aktyr,vno6ciq wlasn4 ze strony rodziny. Ponadto praca zrodzinq prowadzona powinna byt przez
odpowiednio przygotowan4 kadrg, kornpetentn4 i obiektywn4 oraz podejmowana mo2liwie jak
najwczeSniej.

Organizujqc r6znorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, rale?y doceni6
i konsekwentnie realizowat zasadg podstawowej roli opiekuirczej i wychowawczej rodziny w rozwo.ju
dziecka. Zamiast zastEpowa6 rodzing wjej funkcji opiekuriczo-wychowawczej, nale?y j4 wspiera6
i wspomaga6 tak, aby przywr6cit, prawidlowe funkcjonowanie. St4d podstawowym zalo2eniem wszelkich
dzialah na rzecz rodziny powinno by6 wsparcie rodziny naturalnej, jui na etapie, gdy problemy sig
zaczynajq oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opu6ci6 wlasn4 rodzing.

II. PODSTAWA PRAWNA
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sierakowice na lata 2021-2023 okreSla zadania
wlasne gminy wynikaj4ce z:

l. Ustawy zdnia12marca2004r.
2.

o pomocy spolecznej

(t.j.Dz.U.z2020.poz.1876).

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastEpczej

(tj. Dz. lJ.

22020 r. poz.821).
3. Ustawy z dnia 4listopada 2016

r.

o wspieraniu kobiet w cr4zy i rodzin ,,

Za zyciem" (tj. Dz. lJ.

z 2020 r. poz. 1329).

4.Ustawy zdnia 29lipca 2005r. oprzeciwdzialanit przemocy wrodzinie
poz.2l8 ze zm.).
5.

Ustawy

alkoholizmowi
6. Ustawy

z

dnia

26

paLdziemlka

(tj. Dz.U.22020

1982

r.

o

(tj. Dz.U. 22020r.

wychowaniu w trzeLwoici i przeciwdziaLaniu

r. poz. 1492).

z29lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (tj. Dz.U.22020 r. pol.2050).

7. Ustawy z dnia23 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (t.j.

Dz.U.22020 r. poz. 111).

8.Ustawy zdnia 11 lutego 2016r. opomocy pafistwa wwychowaniu dzieci (t.j. Dz.lJ. z20l9r.
po2.2407).
9. Strategii Rozwoju Gminy Sierakowice 2014-2024.
10. Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Gminy Sierakowice nalata2014-2020.

IIT. Z AI.OZENIA PROGRAMU

Aby dziecko mialo prawo rozwija(, siQ w rodzinie naturalnej program zawiera propozycje
skorelowanych dzialah, zar6wno profilaktycznych, jak izmniejszajqcych skutki patologii, skierowanyr:h
do rodzin, kt6re wymagajq pomocy zar6wno materialnej i socjalnej jak te2 specjalistycznej (w tym
p sycho lo gicznej, pedago gicznej, rodzinnej, prawnej ).
Proponowane dzialania majq za zadanie wesprzed rodzing z,,Wpy ryzyka" wwypelnianiu jej
podstawowych funkcji, w my51 zasady,2e w pierwszej kolejnoSci wykorzystywane powinny by6 zasoby
i mozliwoSci wtrasne rodziny.
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Gl6wny akcent wpracy zrodzin4 poloZony jest na profilaktykg, czyli wsparcie udzielane rodzinie
naturalnej dziecka przed wyst4pieniem sytuacji kryzysowej, kt6rej konsekwencj4 jest zabieranie dziecl<a
z domu.
Ponadto praca socjalna zrcdzicami biologicznymi dziecka prowadzona jest tak2e po zabraniu go
z domu, zeby zwigkszyt, jego szansg powrotu do rodziny naturalnej.

Wobec kobiet w ciqLy powiklanej i rodzin w obliczu urodzenia sig dziecka, u kt6rego zdiagnozowano
ciELkie i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczaln4 chorobE. zagrailajqc4jego 2yciu prowadzone s4
dzialania skierowane na przygotowanie sig rodziny na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka oraz
wsparcie obejmuj4ce zapewnienie dostgpu do poradnictwa w zakresie rozwiqzah wspieraj4cych rodzing.

IV. ZASADY OGOLNE SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY
- podmiotowo6d rodziny, ochrona praw rodziny, praw dziecka;
- pierwszefstwo prawa dziecka do 2ycizr w zdrowej rodzinie;
- pierwszeristwo
ub

dziecka do ochrony i praw

6stwem, deprywacj q, degradacj 4 i mar ginalizacj 4

-

zwlaszcza niepelnosprawnego

sp

oleczn4;

-preferowanie/promocja rozwi1zah systemowych

oraz

zagro2onel5o

wpracy zdzietmi imlodziei4, opartych

t1a

subsydiarno6ci form dziatania;
- wspieranie rodziny w realizacjijej funkcji wychowawczych, opiekuriczychi socjalnych;

- edukacja podstawowym warunkiem rozwoju jednostkowego i zbiorowego;
- profilaktykaprzed interwencj4 w rozwi4zaniu problem6w rodziny i mlodego pokolenia;
- kompleksowoS6 dzialari podmiot6w publicznych i niepublicznychw dzialaniach na rzeczrodzin.

V. DIAGNOZA SPOI,ECZNA
Obowi4zek wspierania rodziny przelywajqcej trudno6ci w funkcjonowaniu spoczywa na jednostkar:h
samorz4du terytorialnego oraz organach administracji rz4dowej. Obowi4zek ten na terenie Gminy
Sierakowice realizowany jest przez Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej podejmuj4cy w tym zakresie

wsp6lprac9 z instytucjami o6wiatowymi, podmiotami leczniczym| s4dami, policj4, atak:Ze
z organizacjami spolecznymi i Srodowiskiem lokalnym oraz z innymi instyhrcjami dzialajqcymi na rzecz
dziecka i rodziny.

Z danych Gminnego O(rodka Pomocy Spolecznej dotycz4cych odbiorc6w pomocy spolecznej wynika,
2e w roku 2019 pomoc4 zostaLy objgte 623 rodziny (525 rodzin objgto pomoc4 w formie Swiadczeri, a 98
rodzin wylqcznie w formie pracy socjalnej) W rodzinach, kt6rym udzielono pomocy w formie Swiadczr:fr
przebywalo 1838 os6b tj.9,16 Yo og6ko mieszkafc6w gminy Sierakowice.

Wykres I

i2

przedslawiaj4 strukturg rodzin objgtych pomocq.

Tabela I przedstawiatypy rodzin objgtych pomocA spoleczn4.
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Wykres 1. Struktura rodzin objgtych pomoc4 spoleczn4.
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Wykres 2. Struktura rodzin korzystaj4cych z pomocy spolecznej
liczbie rodzin korzystaj4cych z pomocy spolecznej.
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Tabela 1. Typy rodzin objgtych pomoc4 spoleczn4 - rodziny og6lem.

LICZBA RODZIN
WYSZCZF.;COI,NIENIS
0

NA WSI
2

1

RODZINY

OGOLEM

(wiersz

LICZBA OS6B
W RODZINACH

w tym:

OGOI,EM

-l

I

623*

623

2 148

2

t71

171

171

2

-l

71

71

142

J

4

62

62

186

4

5

114

114

456

5

6

101

101

505

6 i wigcej

7

t04

104

688

8

322

322

1 507

9

46

46

tt7

2

l0

94

94

360

2+3+4+5+6+7\
o liczbie os6b
1

w tym (zwiersza

1

rodziny z dzie(mi og6lenr

(wiersz 9+1 0+1 1+12+1 3+14+1 5)
o liczbie dzieci
I

3

11

99

99

487

4

12

58

58

346

5

13

t2

12

85

6

t4

11

11

89

7 i wiEcej

15

2

2

23

t6

61

61

189

t7

24

24

49

2

18

20

20

63

3

19

12

t2

50

4 i wiqcei

20

5

5

27

RODZINY EMERYTOW I RENCISTOW
OGOI-EM (wiersz 22+23+24+2 5)

21

67

67

81

22

53

53

s3

2

23

14

14

28

J

24

0

0

0

4 i wigcej

25

0

0

0

RODZINY NIEPEI,NE OGOI,EM
(wiersz 17+18+19+20)
o liczbie dzieci
I

o liczbie os6b
1

* 525 rodzin objgtych pomoc4 w formie Swiadczeri + 98 korzystaj4cych z pomocy wylqcznie w postar;i
pracy socjalnej.
Dane dotyczqce typ6w rodzin objgtych pomocQ spolecznE pokazujq, 2e najliczniejszq grupg rodzin
objgtych w 2019 r. pomoc4 spoleczn4 w formie Swiadczeri i pracy socjalnej stanowily rodziny z dzietmi
(51,69%). W grupie rodzin z dzietmi dominujq rodziny z dw6jk i f6jk4 dzieci (600/o rodzin z dzietmi).

Rodziny zjednym dzieckiem stanowi4 l4,3Yo rodzin zdzie(mi. Rodziny zczw6rkq dziect iwigcr:j
stanowi4 25,80 og6lu rodzin z dzietmi.
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Rodziny te borykaj4 sig z r62nyni trrLdnoSciami 2yciowymi, trudno jest im zachowad stabilizacjg
co rodzi koniecznoS6 objgcia ich odpowiednim do sytuacji wsparciem przez pomac

materialn4,
spoleczn4.

Tabela 2. Powody przyznania pomocy w formie Swiadczeri.

POWOD TRUDNEJ SYTUACJI

Zycrownr

LICZBA

LICZBAOSOB W
RODZINACH

RODZIN

UBOSTWO

BEZDOMNOSC
POTMEBA OCHRONY
MACIERZYNSTWA
BEZROBOCIE

objgtych pomoc:Q
w formie Swiadczeri

tt4

59,2

2

9

0,4

16

16

3

026

34.1

2t5

t2.8

311

SIEROCTWO

7o w stosunku do
og6lnej liczby rodzin

179

1

t

67

375

I

169

71.4

383

I

213

73

29

126

5,,5

I

3^/.

1,,7

39

94

7,,4

NARKOMANIA
TRUDNOSCI W
PRZYSTOSOWANIU DO ZYCIA PO
ZWOLNIENIU ZZAKT-ADU
KARNEGO
ZDARZENIE LOSOWE

2

2

0,,4

J

4

0,,6

4

12

08

SYTUACJA KRYZYSOWA
KLESKA ZYWTOLOWA LUB
EKOLOGICZNA

I

4

0,,2

0

0

0

NIEPEI.NOSPRAWNOSC

DLUGOTRWAT.A LUB CTqZKA
CHOROBA
BEZRADNOSC W SPRAWACH
OPIEK. -WYCHOWAWC ZY CH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGOI,EM
PRZEMOC W RODZINIE

ALKOHOLIZM

Analtzujqc powody ptzyznania pomocy nalezy podkreSlid,

2e rodziny korzystaj4ce z pomooy
ai 59,2o/o rodzin dotknigta jest
ub6stwem, 73o/o rodztn boryka sig zproblemami wynikaj4cymi zdlugotrwalej lub cig2kiej chorot,y
spolecznej borykaj4 sig jednocze6nie z wir:1oma problemami. WSr6d nich

a7l,4o/o zproblemem niepelnosprawno6ci. Kolejnym problemem skutkuj4cym koniecznoSciq objgcia
pomocq spoleczn4 jest potrzeba ochrony macierzyirstwa (34,lYo), bezrobocie (12,8oA), alkoholizn
(7,4yo), bezradnoS6 w sprawach opiekufrc:zo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domoweplo
(5,syo), bezdomno36 (3o/o) oraz przemoc w rodzinie (1,1%).
Ponadto 0,8oh rodzin otrzymalo pomoc w wyniku zdarzenia losowego, 0,4o/o z powodu sieroctwa, 0,2(%
rodzin z powodu sytuacji kryzysowej w rodzinie, 0,6Yo z powodu truclnoSci w przystosowaniu do Zyciapo
zwolnieniu zzakladu karnego, a0,4o/o ro<lzin otrzymalo pomoc zpowodu narkomanii wrodzinie. Po;la
wyiej wymienionymi przyczynami korzystania ze Swiadczefl, osoby korzystaj4ce z pomocy spolecznej
czgsto charakteryzowaty siE niedostatecznq motywacj4 do podjgcia ak.tywno3ci spoler:zno - zawodowej,
zalelnoSct4 od pomocy spolecznej, niestabilnoSci4 decyzyjnq i rozbiezrro6ci4 deklaracji
z podej mow any mi dzialaniami.

Nale2y podkre6lid, ze wszystkie wymienione dysfunkcje maj4 negalywny wplyw nre tylko na rodzin'y,

kt6re zostaty nimi dotknigte. Majq onr: tak2e wymiar og6lnospoleczny, powoduj4cy koniecznofi
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wyasygnowania Srodk6w na wsparcie materialne i w naturze oruz potrzebg stalego anga2owania
wysilk6w spoleczrych skierowanych na minimalizacjg skutk6w tych dysfunkcji, widocznych we
wszystkich sferach Zycia spoleczne1o: edukacji, ochronie zdrowia, al<tywizacji zawodowej, rozwoju

i integracji spolecznej.
Tabela 3. Diagnoza rodzin bezradnych w sprawach opiekuriczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego.

Zakres diagnozv
Rodziny bezradne w sprawach opiekurflczo
gospodarstwa domowego
w tvm:

Liczba rodzin

-

wychowawczych i prowadzenia

33*
19

Rodziny niepelne
Rodziny wielodzietne

t4

Dodatkowe problemv w rodzinie:
Ub6stwo

l5

Bezrobocie
Niepelnosprawno66
Dfugotrwala lub cig2ka choroba

12

6

t2

Alkoholizm

1

Przemoc

6

P

otrzeba ochrony macierzyfi stwa

1

Czas pozostawania pod opieka GOPS
Rozpoc4maiacy wsp6hracE w 2019 roku
Rozpoczynaiacy wsp6lpracew 2017 i 2018 roku
Rozpoczynaiacy wsp6lpracew 2016 roku i w latach wczeSnieiszvch

*29 rodzin korzystaj4cych ze

Swiadczeh

+

4
7
22

4rodziny, zkt6rymi prowadzono inne r6zne formy

wsparcia.

Problemy wystgpuj 4ce w t'odzinie czgstc) s4 zloLone i wymagaj 4 dlugotrwalych oddzialyw ah ta rodzing
oraz interdyscyplinarnyclt rozwiEzah. Zaniechanie dzialah wobec tych rodzin, moze doprowadzi6 do
degradacji rodziny, a w konsekwencji do umieszczenia dzieckapozarodzin1 biologiczn4. Sytuacja rodzin
korzystaj4cych z pomocy spotrecznej byla monitorowana przez pracownik6w socjalnych i stosownie do
problem6w ipotrzeb udzielano im w 2019 r. odpowiedniego wsparcia.
Tabela 4. Udzielone Swiadczenia osobom i rodzinom korzystaj4cym z pomocy strlolecznej.
LICZBA OSOB,
KTORYM
FORMYPOMOCY

PRZYZNANO

,

KWOTA
LICZB'A

SwrnnczrN

DECYZJA

SwnoczBN
wzl

LICZBA
RODZIN

LICZBA
osoB w
RODZINACI{

SWIADCZENIA
I

0

2

4

916

x

85

874

69

'127

pozostaj4cej w rodzinie

18

147

ZASIT,KI OKRESOWE OGOI,EM

34

125

15

47

RAZEM
ZASIT-KI STAT,E - OGOT-EM
(dotowane)

w tyfi pt'zyznany dla osoby
samotnie gospodaru

j

4ce j

w tympvyznane z powodu:
bezrobocia

t

523

182,9

83

12,3

69

(i9

l6

:'4

34

ti2

15

3;7

483 456
440 179
43 277
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777 5r5

5t

617

20 032
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dlugotrwalej choroby
niepelnosprawno(ci

16

64

3

l2

mo2liwo(ci utrzymania lub
nabycia uprawnien do Swiadczef
z innych system6w
zabezoteczenia sooleczneso

28 438
,+2

3

'7

1

1

9

I

287

l4:.19

286

14,_8

I

26

.r4

2 850

297

2

SCHRONIENIE

16

90 378

ll

2 413

POSII,EK

619

67 283

w tym dla: dzieci

61u

67 t26

31

20 605

w tym: specjalistyczne

0

0

0

0

0

ZASII,KI CELOWE NA
POKRYCIE WYDATKOW
POWSTAtr-YCH W WYNIKU
ZDARZENIA LOSOWEGO

{

4

16 000

4

12

SPRAWIENIE POGRZEBU

I

I

3 228

1

1

2lzl

x

378 104

205

4lr6

7B

206

76

188

}I

x

124

3r33

INTERWENCJA
KRYZYSOWA

x

x

x

28

99

PRACA SOCJALNA

x

x

x

467

lrt

l0l

285 363

1l

USI,UGI OPIEKUNCZE-

OG6I-EM

INNE ZASII-KI CELOWE
I W NATURZE OGOI,EM
w tynr: zasilki specjalne celowe

PORADNICTWO
SPECJALISTYCZNE
(psycholog., pedagogiczne,
rodzinne).

Odplatno6d gminy za pobyt w
DPS

364 721
363 763

390

l

01

07 587

x

I

4!)5

t1

INNE FORMY POMOCY
1.

Wl4czanie

2251

mieszkaric6w

12 programach/projektach aktywizuj4cych

gminy do udziatt

w

realizowanych

przez

GOF'S

i integruj4cych osoby zagtohone wykluczeniem spolecznym.

2.Wypo?yczenie 227 osobom sprzgtu rehabilitacyjnego iwspomagajQcego osoby niepelnosprawne
oraz chore przewlekle.
3.Dostarczenie dla 483mieszkaric6w gminy 17ton produkt6w spoZywczych w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc ZywnoSciowa 2014-2020 Podprogram 2018, wsp6lfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj 4cym.
4.Przygotowanie i rozdanie w okresie Wielkanocnym 62rodzinom,

aw

okresie Bozego Narodzenia

85 rodzinom paczek Swi4tecznych.
5. Wsparcie ze strony asystenta rodziny skierowane do 15 rodzin wychowuj4cychlqcznie

45 dzieci (w tym 9 dziecizabezpieczonych w pieczy zastgpczej).
6. Interdyscyplinarna pomoc dla 60 rodzin (169 os6b) w ramach procedury Niebieskiej Karry.
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Tabela

5. Formy wsparcia

udzielane przez GOPS rodzinom niewydolnym w sprawach

opiekurlczo-wychowawczych.
Formy wsparcia udzielone rodzinom

Liczba rodzin

Pornoc finansowa
Pomoc rzeczowa (opal, odzieL, obuwie)
Do2ywianie dzieci w szkole

t4

Poradnictwo soeci aliswczne
W tym:

0

24
16

Poradnictwo rodzinne
Poradnictwo psivchoio giczne
Poradnictwo pedagosiczne

12
9

4
25

Praca socialna
Interwencja krryzysowa
Uczestnictwo w gruoach wsoarcia
Uczestnictwo w szkole dla rodzic6w
Obiecie orocedura Niebieskiei Kartv

4
1

8
6

Obiecie Kontraktem socialnym
Obigcie asystentura
Inne formy wsparcia

11

15

CIS

POP2
paczki 6wi4teczne
projekty socjalne

w tym: BMW

1

t9
9
10
2

Pomimo wszechstronnych dzialahna rzecz dziecka i rodziny, jak r6wnie2 prowadzonej pracy socjalnej,
asystentury w rodzinach niewydolnych wychowawczo i poradnictwa specjalistycznego, w 2019 r.
z terenu gminy Sierakowice umieszczono w pieczy zastgpczej 5 dzieci z2 rodzin. W okresie
sprawozdawczym nie bylo przypadk6w zabezpieczenia dziecka w trybie art. l2a ustawy
o przeciwdzi alani:u przemocy w rodzinie.

Og6lem w2019r. gmina Sierakowice ponosila wydatki ztyttthu odplatnoSci za pobyt wpiecz:y
zastEpczej za 24 dzieci. W roku 2019 wydalki za pobyt dzieci w plac6wkach opiekufrczowychowawczych wyniosly 48.148,66 zl, aza pobyt dzieci w rodzinach zastEpczych i rodzinnych domac;h
dziecka wyniostry 131.439,16 zl.

V. ADRESACI PROGRAMU
Gminny Program Wspierania Rodziny w Sierakowicach ukierunkowany jest przede wszystkim na
wspieranie rodzin przejawiaj4cych trudno6ci w wypelnianiu funkcji opiekuriczo-wychowawczych:
r rodzin wielodzietnych,
- rodzin niepelnych,
- maloletnich matek,
- rodzin wychowujqcych dzieci w wielcu 0-6
szkoly podstawowej,

lat, oraz realintj4cych obowi4zek nauki na poziomie

- rodzin zmagajqcych sig z trudnoSciami wychowywania dzieci w wieku dojrzewania,
- rodzin z dzielmi zagro2onymi niedostosowaniem spoleczfiym,
ni

- rodzin prze|ywajqcych trudnoSci z;wiqzane ze stanem
epelnosprawne, nadpobudliwe, z zaburzeniami zachowania),

zdrowia dziecka (np. dzieci

chore,

- rodziny znajdtj1ce sig w sytuacjach kryzysowych i zagro2one kryzysem, w kt6rych wystEpu.j4
konflikty, tzalelnienia, bezrobocie, ub6stwo i inne negatywne zjawiska zachodzqce w rodzinach,
- rodziny dotknigtych przemocq,
- rodzin kt6rym zostala odebrana lub ograniczonawladzarodzicielska,
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- kobiet w ciyzy powiktanej i rodzin w obliczu urodzenia siE dziecka, u kt6rego zdiagnozowano cigzkie
i nieodwracalne upoSledzenie albo nieulecz:aln4 chorobg zagra2ajEca jego zyciu.

VII. CELE I ZADANIA
Cel gl6wny

Wspieranie rodzin przeiywaj1cych trudnoSci w wypetnianiu funkcji opiekuirczo-wychowawczych
poprzez zintegrowane i sp6jne dzialania na rzecz dziecka irodziny, maj4ce na celu wzmocnienie lub
odzyskanie zdolno6ci do wlaSciwego wypelniania funkcji rodzicielskich oraz odpowiedniego pelnienia
161

spolecznych.

Zadania
1.

Diagnozowanie Srodowisk rodzinnych

oraz planowanie

i organizowanie dziilait

wspieraj4cych:

l)

rozpoznanie problem6w wystgpuj4cych w rodzinie,

2) okle6lenie, wsp6lnie zrcdzinq,, podstawowych jej problem6w

i potrzeb,

3) bie24cy kontakt pracownik6w pomocy spolecznej z pedagogami szkolnymi,
4) przeprowadzanie przez pedagog6w szkolnych analizy niepokoj4cych zachowari dzieci

i mlodzi&y

podczas pobytu w plac6wkach oSwiatowych,

5) sporzqdzanie planu pomocy rodzinie z uwzglgdnieniem metod bezpoSredniej pracy z rodzin1,
6) zorganizowanie wsparcia rodzinie poprzez zaproszenie do wsp6lpracy specjalist6w, reprezentant6.w
wszystkich zainteresowanych stuZb i instytucji,
7) zmotywowanie rodzin do wsp6lpracy

i

dzialahzmierzajqcych do pokonania problem6w,

8) podejmowanie czynno6ci zwi4zanych z realizacjq zadah zawartych w planie , przy aklywnym udziale
rodziny.
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka

i rodziny:

l)zapewnienie pomocy materialnej irzeczowej ubogim rodzinom wramach ustawy opomoc)y
spolecznej, miEdzy innymi poprzez przyznanie zasilk6w lub pomocy rzeczowej, w tym zapewnienie
dzieciom odzieZy, wyposa2enie w artykuly szkolne,

2) oryanizacja i finansowanie do2ywiania w trakcie nauki w szkole,
3) organizacja i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego,

4) organizowanie dla dziec| mlodziezy i rodzin aktywnych form spgdzania czast wolnego,
5) organizowanie akcji charyatywnej dla pozyskiwania Srodk6w na pomoc dzieciom i ich rodzinom,
6) monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzreci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez kontakt i wsp6lpracg
z podmiotami Swiadczqcymi uslugi medyczne.

3. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagaj4cych interwencji ora.z
rozwi4zywanie ifi istniej4cych) paprzez objgcie rodzin dysfunkcyjnych zintegrowan4,

profesjonaln4 pomoc4:

1) systematyczne monitorowanie rodzin zagroilonych kryzysem przez praaownik6w socjalnyclh,
asystent6w rodzin, pedagog6w szkolnych oraz przedstawicieli innych zawod6w kontaktuj4cych sig
zrodzin4, wtym lekarzy ipielEgniarki Swiadcz4ce uslugi medyczne mieszkaricom, psycholog6lv,
kurator6w, pracownik6w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

2)prowadzenie konsultacji iporadnictwa dotycz1cego mo2liwoSci rozwi4zania problem6w oraz
udzielanie informacji na temat pomocy Swiadczonej przez wlalciwe instytucje rz4dowe, samorz4dou,e

i

or ganizacj e p ozarzqdow e,
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3)

prowadzenie specjalistycznego ws1:arcia rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego,

ler ap euly czne go

n a rue

cz r o dzin zagr o2ony

ch,

kryzys em oraz terapii i me di acj i,

4) udzielanie w ramach zintegrowanych dzialah pracownikom pomocy spolecznej, slu2by zdrowia,
oSwiaty, GKRPA i policji szybkiej i skutecznej pomocy osobom/ rodzinom doznajqcym przemocy,
5) udzielanie wszechstronnej pomocy wszystkim poszkodowanym w wyniku zdarzei traumatycznych

takich jak: wypadki, katastrofy, nieuleczalna choroba, Smier6 bliskiej osoby, ataWe bgdqcych
w kryzysach psychospole czny ch,

6) organizowanie dla rodzin spotkah, maj4cych na celu wymiang ich doSwiadczeh oraz zapobieganie

izolacji poprzez realizacjg projekt6w socjalnych w tym organizowanie grup wsparcia, grup
samopomocowych,

7) organizowanie r6znego rodzaju usfug dla rodzin z dzietm| w tym specjalistycznych,
8) organizowanie spotkafi informacyjnych, narad, szkole6, konferencji itp., slu24cych doskonaleniu
systemu wsp6lpracy pomigdzy Gminnym O6rodkiem Pomocy Spolecznej, instytucjami oraz
organizacj am i zqmujqcy mi si g organizowaniem p omocy rodzinom,
9) umo2liwienie i wspieranie ustawicznego doskonalenia umiejgtno6ci zawodowych pracownik6w
instytucji dzialaj1cych na rzeez dziecka, rodziny, poprzez udzial w szkoleniach, warsztatach i innych

lormach edukacyjnych,

informacji migdzy innymi na stronie intemetowej Gminnego OSrodka
Pomocy Spolecznej w Sierakowicach w zakresie mieisc i form pomor;y osobom i rodzinom bgdqcym
w kryzysie,
10) bieZ4ce aktualizowanie

11) programy profilaktyczne

4. Udzielanie wsparcia

i edukacyjne dla dzieci imlodzie?y.

rodzinie przeiywaj4cej trudno5ci w wypelnianiu funkcji opiekurficzo-

wychowawczych:
1)

nraca z rodzina

Podstawowymnarzgdziemdzialaniarrarzecz dziecka jest pracazrodzin4. Jest ona waLna w momencie
przeiywania przez rodzing pierwszych trudnoSci, jest niezbgdna w6wczas, gdy w rodzinie ma miejsce
powa2ny kryzys, zagraLajqcy dobru dziecka.

W wyniku pracy zrodzinq powinna ona r:si4gnq6 zdolno66 prawidlowego funkcjonowania na tyle, aby
bezpieczefrstwo dzieci nie bylo zagroione.
Praca zrodzin4 powinna by6:
- profesjonalna, prowadz ona przez odpowiednio przygotowana kadrg;

- mozliwie wczeSnie podejmowana;
- kompleksowa

i obiektywna;

- ukierunkowana

ta

pracA z rodzinq

i osobami bliskimi dziecku;

- prowadzona na podstawie opracowanego wsp6lnie zrcdzinqplarrtt.

Praca zrodzin4 powinna przebierat, r62norodne formy dostosowane do potrzeb, mo2liwo6cri
i okolicznoSci udzielenia pomocy i wsparcia.

W Gminie Sierakowice praca zrodzinq niewydoln4 w sprawach opiekufrczo-wychowawczychbEdzie>
w szczeg6lno6ci na dzialaniach profilaktycznych rozumianych jako interdyscypliname dzialaniet
iwsparcie ze strony slu2b i instytucji pracuj4cych narzecz dobra dziecka i rodziny. Istotnym wsparcierr
tych dzialah bgdzie praca zespolowa. Obok asystenta rodziny, w zaleinolci od oceny syhracji rodzinl,

polega6

idziecka, w sklad zespolu moze wchodzid pracownik socjalny, specjalista pracy zrodzinq, psycholog,
pedagog, kurator, przedstawiciel sfu2by zdrowia, pedagog szkolny, przedstawiciel organizacj i
pozarzqdowych, przedstawiciel policji.
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Praca zrodzin4 niewydoln4 realizowana przez utworzony w strukturach Osrodka Pomocy Spolecznej
Zesp6l Poradnictwa Specjalistycznego i ds. Asysty Rodzinnej prowadzona bgdzie w formie poradnictwa,
terapii psychologicznej ipedagogicznej rodzin, treningu umiejgtnoSci wychowawczych dla rodzic6w,
psychoedukacji, mediacji, konsultacji. Narzgdziem wzmocnienia rodziny bgdzie wsp6lpraca pomigdzy
rodzinami, wymiana doSwiadczeir, twor:lenie grup wsparcia, doradztwo w zakresie prowadzenia
gospodarstwa domowego dla rodzic6w itp. Poradnictwo i terapia rodzin bEdzie opierai sig na diagnozie
Srodowiska rodzinnego i analizie przyczyt kryzysu oraz na diagnozie sytuacji dziecka, jego potrzeb
imo2liwo3ci. Wramach terapii rodzin bEda tworzone wsp6lnie zrodzina, indywidualne plany
terapeutyczne dla rodzin i dzieci,jak r6wniez pracabEdzie odbywa6 sig w ramach grup wsparcia. Terapia
rodzin bgdzie prowadzona z wykorzystaniem najnowszych metod i technik terapeutycznych. Tam, gdzie
jest to potrzebne i mo2liwe, praca z rodzin4 bgdzie mogla opiera6 sig o kontrakty rodzinne przy czym,
woparciu otg iinne metody pracy, praca zrodzinq bgdzie opierad sig na Swiadomym, dobrowolnym
podejmowanirprzez rodzing zobowiqzah, a nie ich wymuszaniu. Rodziny niechgtne do wsp6tpracy bgdq
motywowane do wprowa dzania pozytywnych zmi an.

Narzgdziem sluz4cym efektywnej pomocy rodzinie bgdzie opracowany przez asystenta rodziny we
wsp6lpracy z czlonkami rodziny i w kontakcie z pracownikiem socjalnym, plan pracy zrodzinq. Jego
realizacja doprowadzi do usunigcia czynn.ik6w przeszkadzaj4cych w osobistym wychowywanit przez
rodzing wlasnych dzieci. Plan pracy bgdzie zawierat propozycje rozwi4zaniapodstawowych problem6w:
socjalnych, psychologicznych, wychowarn,czych, pomoc w zdobywaniu umiejgtnoSci prawidlowego
prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc w zakresie opieki nad zalehnymi czlonkami rodziny,
pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej itp. Dzialania te doprowadzq do
osi4gnigcia przez rodzing podstawowego pr:ziomu stabilizacji 2yciowej, kt6ra umo2liwi wychowyr;vanie
dzieci w rodzinie i nie doprowadzi do oddzielenia dzieci od rodzic6w.

W przypadku dzieci umieszczonych wpieczy zastEpczej podjgta praca zrodztn4 naturaln4 dziecka
przygotuje j4 do jak najszybszego powrotu dziecka do niej. Rezultaty wspierania rodziny bgd4 moZliwe
do osi4gnigciazazgodq i przy aktywnym udziale rodziny objgtej pomoc4.
2) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka Beplzez dzialania:
a) plac6wek wsparcia dziennego;

b) rodzin wspieraj4cych.

Rodziny wychowuj4ce dzieci wwieku szkolnym, azwlaszcza rodziny, kt6re maj4 trudno6ci
w wypelnianiu funkcji opiekufrczo-wychowawczychw stosunku do dzieci, potrzebuj4 pomocy w zakresie
organizowania tym dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudnoSci szkolnych, zabtrzeh zachowania
itp. W zwiqzku z tym konieczny jest roz:w6j r62norodnych Srodowiskowych form dziennej opieki
instytucjonalnej nad dzie6mi w wieku szkolnym oraz instytucji wspieraj4cych rodziny w wychowywaniu
i ksztalceniu dzieci. Rolg tg mog4 pelnii plac6wki wsparcia dziennego orazrcdziny wspieraj4ce.
Plac6wki wsparcia dziennego powinny nie tylko organizowat, dzieciom czas wolny i pomoc w nauce,
ale r6wniez wychowawcy w nich zatrudnieni powinni wsp6lpracowat z rodzicami dziecka, uczy6 ich jak
rozumied swoje dziecko, jak je wychowywa6, jak wsp6lpracowad ze szkol4ttp.

Na terenie Gminy Sierakowice

funkcjonuje jedna plac6wka wsparcia dziennego w formie
S*i"ttl.u prr"iru"rona jest dla 30 dzieci,

specjalistycznej Swieilica Socjoterapeutyczna l,Tgiru".

w wieku od 8 do l5 lat. Cele gl6wne funkcjonowania Plac6wki obejmuj4:

'cele

terapeutyczne, w

tym:

dostarczanie wzorc6w zachowah polqdanych umo2liwiajqcych

zastosowanie i wy6wiczenie tych zachowah oraz odreagowanie napig6 emocjonalnych, stwarzanie okazji
do bezpiecznego uzewnQtrznianra wlasnych uczut i przeiy t;

'cele edukacyjne, wtym: zapoznanie dzieci zzagadnieniami, kt6re ulatwiaj4 funkcjonowanie
iradzenie sobie zproblemami, umiejgtnoSd rozwiqzywania konflikt6w, rozpoztTawania, nazryania
i .uqlralania emocji, pelnienia 16l spolecznych, odkrywania swoich mocnych stron;
'cele rozwojowe, kt6re wynikaj4 zpotrzeb zwiqzanych z etapami rozwojowymi, zpotrzeb aktywnoSci
ruchowej, ciekawoSci poznawczej, kontaktu z r6wiesnikami i zabawy.
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Plac6wka zapewnia: opiekg, organizacjg czasu wolnego, r62norodne zabawy rozwijajqce kreatywno66,
asertywno$6 , rozwlj zainteresowafi, organizuje zajEcia socjoterapeutyczne, uroczystoSci Swietlicowe,
pomoc w odrabianiu zadah domowych.

W pracy zrodzinqbardzo wainejest lvsparcie 6rodowiska lokalnego. Istotn4 rolg odgrywa6 mog4
s4siedzi, rodziny zaprzyjaLnione, rodziny r6wiesnik6w dzieci. Celowe jest zbudowanie sieci rodzirt
chgtnych do sh,r2enia pomocy systematycznie lub wspos6b dora:i,ny, wrazie potrzeby. Rodzinit
w kryzysie bgdzie mogla w6wczas skorzysta6, przy wypetnianiu funkcji opiekufrczych, wychowawczyclt
i spolecznych, ze wsparcia ze strony innej rodziny ze Srodowiska lokalnego, tzw. rodziny wspieraj4cej
zgodnie zustaw4 zdnia gczerwca 2011 r. owspieraniu rodziny isystemie pi:eczy zastEpczej. Takq

rodzin4 moglaby sta6 sig rodzina chgtna do pomocy, posiadaj4ca odpowiednie predyspozycje,
osobowoSciowe i po przejSciu kr6tkiego szkolenia. Rodzina ta pod opiek4 asystenta rodzinnego,
wsp6lpracowalaby zrodziny potrzebuj4cq pomocy tj. pomagalaby jej wprowadzeniu gospodarstwrl
domowego, opiece i wychowaniu dziecka, l<sztaltowaniu i wypelnianiu podstawowych 161 spolecznych.
Rodziny wspieraj4ce uruchomione bqd4 na terenie Gminy Sierakowice w przypadkach zdiagnozowanej
potrzeby przy j ednoczesnych mozliwoSciach finansowych gminy.

Wsparcie kobiet w ci42y powiklanej i rodzin w obliczu urodzenia sig dziecka, u kt6rego
zdiagnozowano cigikie i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczaln4 chorobg zagraini4c4 jeg,o
5.

Zyciu.
1) zapewnienie dostEpu

do informacji w zakresie rozwi1zah wspieraj4cych rodziny oraz kobiety

w ciqLy,

2) zapewnienie Swiadczefi zLyt,tlu urodzenia dziecka, u kt6rego zdiagnozowano cigzkie
i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczalna chorobg zagrailaj'4cq jego 2yciu, kt6re powstaly
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
3) poradnictwo w zakresie przezwycigiania trudnoSci w pielggnacji i wychowaniu dziecka,
4) wsparcie psychologiczne,
5) pomoc prawna, w szczeg6lnoSci w zakresie praw rodzicielskich i uprawniefr pracowniczych.
6. Doskonalenie i rozw6j wsp6lpracy pomigdzy przedstawicielami instytucji, organizac.ii
i spolecznoSci4 lokaln4:
1)bie24ca wsp6lpraca przedstawicieli plac6wek oSwiatowych, policji, slu2by zdtowia, pomocy
spolecznej, s4du, Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych, Zespotru
Interdyscyplinarnego, organizacji pozarutldowych i innych instytucji, kt6re maj4 kontakt z dzieckien
i jego rodzinq, w celu wspomaganiarodziny w dziahaniachnatzeczpoprawy jej sytuacji,
2) stala wsp6lpraca merytoryczna z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jednostk4 tealintjqc|
zadania z zakr e su sp rawow a n i a p t e czy zastgp czej,

3) wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych form aktywnoSci spolecznej sprzyjaj4cych

rozwijaniu inicjatyw lokalnych w zakresie wspierania rodziny i dzieci czy postaw charytatywnych
w stosunku do os6b wymagaj4cych pomocy i wsparcia,
4)jldzial wprojektach wsp6lfinansowanych ze Srodk6w pozabudzetowych wtym rz4dowych, Unii
Europejskiej, maj4cych na celu:
- ochrong poziomu Zyciarodzin,

-rozw6j wiedzy iumiejgtno6ci zwi4zanych zopiek4 iwychowaniem dzieci oraz rozwi4zywaniem
problem6w w rodzinie,
- rozw6j specjalistycznego wsparcia dla rodzin,
- doskonalenie i rozw6j wsp6lpracy
pozarzqdowych, spoleczno6ci lokalnej.
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7. Monitorowanie sytuacji

rodzin zagro2onych kryzysem oraz monitorowanie funkcjonowania

rodzin po zakoficzeniu hezpoSredniej pomocy.

Rodziny zagroilone kryzysem powinny byd stale monitorowane przez pracownik6w socjalnych,,
pedagog6w szkolnych, pracownik6w sluZby zdrowia i inne instytucje, kt6re kontaktuj4 sig zrodzin1.,
w tym tak2e (w razie potrzeby) przez policjg i kurator6w. Kalda z instytucji powinna informowa(:
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej o ujawnionych zagroieniach rodziny objgtej jego pomoc4.
Efektem prawidlowo prowadzonej pracy zrodzina powinno byi pozostanie dziecka wrodzinie lutr
jego powr6t do rodzic6w, jeieli jui zostalo umieszczone poza rodzin4. Nawet jeieli praca zrodzina da\a
pozytywny efekt i rodzina przezwycig|yha kryzys, nale?y pamigta6, 2e wypelnianie przez ni4 funkcj i
opiekuriczo-wychowawczych powinno byd monitorowane, przy czym zakres monitoringu powinien w miarg coraz bardziej samodzielnego radzenia sobie rodziny z problemami - ogranicza6 sig dcr
dyskretnej obserwacj i.

VIII. REALIZACJ A PROGRAMU
1) Program realizowany bgdzie na terenie Gminy Sierakowice w latach 2021- 2023.

2) Za koordynowanie dzia\ah w ramach Programu odpowiedzialny
Spolecznej w Sierakowicach.

jest Gminny OSrodek Pomocy

3) W realizacji Programu, w tym: w zakresie inicjowania nowych rozwiqzah i podejmowania r62nych

form i metod rozwiqzywania problem6w spolecznych rodziny, bierze sig pod uwagg uczestnictwtl
wszystkich podmiot6w i instytucji dzialqqcych na terenie gminy.
Kluczow4 rolg w w/w zakresie przypisuje sig:
a) pracownikom socjalnym oraz pracownikom Zespolu Poradnictwa Specjalistycznego
Rodzinnej Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej,

i ds. Asysfg

b) pedagogom szkolnym plac6wek oSwiatowych na terenie gminy Sierakowice oraz pracownikom:
- Komisariatu Policji w Sierakowicach,

- Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych w Sierakowicach,
- Zespofu Interdyscyplinarnego,
- Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach,

- Gminnego OSrodka Kultury w Sierakowicach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach,
- Centrum Interwencji Kryzysowej w Kattuzach,
- Poradni

P

sycholo giczno-Pedago giczne.i w Kartuzach,

- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepelnosprawnym Sopot Filii w Sierakowicach,
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Karttzach,

- S4du Rejonowego w Karttzach,
- Zespol6w Kuratorskich przy S1dzie Rejonowym w Kartuzach,
- UrzEdu Gminy w Sierakowicach w tym Dziaha Swiadczeri Rodzinnych,
- Osrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Szklanej,
- Plac6wki wsparcia dzi enne go Swietlicy S ocj oterapeu ty czna,,T gcza"

.

4) W dzialaniach profilaktycznychnatzeczrodzin wychowuj4cych dzieci wainqrolg petrni4 Parafte

i organizacje ko6cielne oraz organizacje pozarz4dowe dzialajqce na rzecz mieszkairc6w gminy
Sierakowice.
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Tak rozumiany program stanowid bgdzie pelne i kompleksowe ujgcie systemu opieki nad dzieckiem
ircdzin4.

IX. FINANSOWANIE PROGRAMU
Program bgdzie finansowany ze Srodk6w budZetu Gminy Sierakowice, dotacji zbudhefi pafrstwa oraz:
Srodk6w pozabtdiletowych pozyskiwanych z innych 2r6de\.

X. MONITORING I EWALUACJA PITOGRAMU
1. Monitorowanie i ewaluacja odbywa6 sig bgdq poprzez przedkladanie przez kierownika Gminnegc,
Osrodka Pomocy Spolecznej w terminie do 31 marca kaidego roku Radzie Gminy w Sierakowicach
rocznego sprawozdaniazrealizacji Programu i przedstawienie potrzeb zwiqzanychzrealizacjqzadania.

Ponadto Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sierakowicach zgodnie zwytycznymi Ministret
Rodziny i Polityki Spolecznej i w terminie przez niego ustalonym sporzqdza sprawozdania rzeczowofinansowe z zakresvwspierania rodziny i przekantje je wla6ciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,
z zasto sowaniem odpowi ednie go systemu teleinformaty azne go.
2. W procesie monitorowania przewiduje sig analizg wska2nik6w takich jak:

-liczba zdiagnozowanvch rodzin zproblemami opiekuriczo-wychowawczymi, wtym korzystaj4cych
ze Swiadczeh z pomocy spolecznej,

-liczba kobiet, kt6rym wyplacono Swiadczenie ztytufu, urodzenia dziecka, ukt6rego zdiagnozowantr
cig2kie i nieodwracalne upoSledzenie albo nieuleczaln4 chorobg zagru\ajyca jego 2yciu, kt6re powstaly
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
-liczba rodzin korzystaj4cych ze wsparcia asystenta rodziny, w tym na podstawie Ustawy o wsparciu
kobiet w ciq2y i rodzin ,,Za 2yciem",
- iloS6 realizowanych w danym roku plan6w pracy zrodziny,
- iloS6 rodzin/os6b obj gtych poradnictwem specj alisty cznym,

- iloS6 rodzin objgtych procedur4 Niebieskiej Kafty,
- liczba dzieci umieszczonych w pieczy zaslgpczej,

- liczba dzieci, kt6re powr6city z opieki zastEpczej do rodziny,
- ilo6i os6b/rodzin uczestnrczqcychw projektach socjalnych w tym w grupach wsparcia,

- liczba ustanowionych rodzin wspieraj4cych,
- ilo66 funkcjonuj4cych plac6wek wsparoia dziennego,
- liczba dzieci objgtych wsparciem w ramach dzialalnoSci plac6wek wsparcia dziennego.
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Uzasadnienie

Na podstawie art.l76pkt

l

ustawy zdnia9czervca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy

zastEpczej do zadah wlasnych gminy naleiry opracowanie irealizacja 3-letnich program6w wspierania
rodziny. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy uchwalenie programu nalezy dr: kompetencji rady gminy.

Zwagi na fakt, ze,,Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sierakowice nalata2013-2020"
obowi4zuje do 31 grudnia2020 r., istnieje konieczno66 przyjgcia kolejnego Programu nalata202l-2023.
Bior4c pod uwagg powyisze, podjgcie niniejszej uchwaly jest zasadne.
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Numer zal4cznika

Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340

Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Uchwala numer X>illUszli/z0 "Przyiqcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Sierakowice na lata 2021-2023. "
zostala podiqta nastqpuiqcq proporciE glos6w: iestem za t4, iestem
przeciw 0, wstrzymuiq sig 0.
Uchwala zostata podjqta wtrybie jawnym, zryUJ4wiqkszo6ci4 glos6w.
Data i godzina glosowania : 30.L2.2020 09: 3 0: 5 2

Radni zaqtosowali iak poni2e
Iestem za
L. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klasa

Lt.

Woiciech Koszalka
Andrzei Krefta
Miroslaw Kuczkowski
Mariusz Labuda
Rafal Makurat
Boaumila Okroi
Ian Stachnik
Pawel Staszek
Ryszard Toruriczak

12.

AndrzeiWenta

13.

PiotrWoiniak

t4.

MariaWr6blewska

3.

4.
5.
6.
7.
B.

9.

10.

Iestem przeciw
BRAK

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

Wstrzymuiq siq

BRAK

bT<AK

Operatorem systemu byl Admin.
Wygenerowano z systemu

DSSS

Vote za po5rednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

