UCHWAŁA NR XXVIII/242/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.
567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288,
poz. 1690, z 2012 r. poz. 579) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551,
Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz.
527, Nr 217, poz. 1427, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149,
poz. 887, z 2012 r. poz. 579, 1544, 1548, z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Cezary Czenko
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/242/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 marca 2013 r.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
1. Wprowadzenie
Rodzina jest podstawowym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka, które powinno
zapewnić jednostce bezpieczeństwo zarówno fizyczne jak i emocjonalne. Każde dziecko do
prawidłowego rozwoju potrzebuje rodziny, w której może zaznać miłość i bezpieczeństwo.
Rodzina w sposób świadomy i nieświadomy oddziałuje na dziecko przekazując system
wartości, tradycji, kształtując jego aktywność.
Pomyślny rozwój dziecka jest możliwy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Jeżeli
w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje to instytucje i służby zobligowane są do
wspierania rodziny podejmując na rzecz dziecka określone działania.
Głównymi problemami dezorganizacyjnymi życie rodziny są: przemoc w rodzinie,
alkoholizm, niewydolność pełnieniu funkcji opiekuńczo -wychowawczej, długotrwałe
bezrobocie, ubóstwo. Na szczeblu Gminy, rodziny wymagają wsparcia ze strony
przedstawicieli różnych grup zawodowych: pracowników socjalnych, asystentów rodziny,
pedagogów, psychologów, terapeutów i opiekunów świetlic środowiskowych.
Praca z rodziną powinna być połączona z jej własną aktywnością. Działania wszystkich
służb społecznych powinny być zintegrowane i interdyscyplinarne. Rodzinę należy wspierać,
wspomagać i pracować w taki sposób, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie.
Podstawowym założeniem programu jest wsparcie rodziny biologicznej, monitorowanie
działań i eliminowanie sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.
Program nawiązuje do Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Świeszyno na lata 2007-2013.
2. Diagnoza
Diagnoza środowiskowa została dokonana w oparciu o dane Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świeszynie Niedalino 29 A oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie wg. stanu na 31.12.2012 r.
Gmina Świeszyno jest gminą wiejską z siedzibą władz samorządowych w miejscowości
Świeszyno. Ośrodek Pomocy Społecznej od listopada 2012 r. ma nową siedzibę,
w miejscowości Niedalino.
Gmina Świeszyno od wielu lat prowadzi wiele działań na rzecz wspierania rodziny m. in.
poprzez realizację działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne funkcjonujące na
terenie gminy.
Gmina posiada sieć świetlic wiejskich i środowiskowych (we wszystkich 10 sołectwach),
które organizują dzieciom czas wolny i pomoc w nauce, ale też współpracują z rodzicami
dziecka, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
Bardzo wielką rolę we wspieraniu rodziny odgrywają placówki oświatowe takie jak szkoły
i przedszkole. Pedagodzy wspólnie z wychowawcami organizują spektakle profilaktyczne,
spotkania terapeutyczne dla dzieci i rodziców.
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Problemem przemocy na terenie gminy zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny skupiający
wśród swoich członków przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania temu
zjawiskowi.
Opierając się na założeniach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
został zatrudniony asystent rodziny. W przyszłości planuje się rozszerzyć działalność, między
innymi o rodzinę wspierającą.
Zadaniem asystenta jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych
różnymi dysfunkcjami. Celem asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego
poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem
jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny.
W przyszłości planuje się wzmocnić działania asystenta przez rodziny wspierające. Rolą jej
będzie pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu
gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Dla potrzeb programu opracowano Kartę Diagnostyczną zawierającą informacje nt. liczby
mieszkańców, liczby młodzieży i dzieci, ilość dzieci z terenu Gminy Świeszyno
umieszczonych w pieczy zastępczej, liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego.
Karta Diagnostyczna Gminnego Programu Wspierania Rodziny
Wyszczególnienie

Rok
2012

Liczba mieszkańców Gminy Świeszyno

6456

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego
Liczba dzieci zamieszkających w Gminie Świeszyno w wieku 013
Liczba dzieci zamieszkających w Gminie Świeszyno w wieku
14-18
Liczba dzieci/młodzieży z terenu Gminy Świeszyno
umieszczonych w pieczy zastępczej
Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Gminy
Świeszyno
Liczba dzieci, które wychowują się w rodzinach zastępczych na
terenie Gminy Świeszyno

375
562
17
973
503
3
12
28

Na terenie Gminy Świeszyno funkcjonuje 12 rodzin zastępczych. W tych rodzinach
wychowuje się 28 dzieci. W 2012 r. z terenu gminy w pieczy zastępczej zostało
umieszczonych 3 dzieci.
Założeniem programu jest działanie na rzecz dzieci i rodzin tak, aby umożliwić dziecku
pozostanie w środowisku biologicznym lub podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka
do rodziny biologicznej.
Przyczyny trudnych sytuacji życiowych rodzin 2012 r.
Występujący problem
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Ubóstwo
Bezrobocie
Długotrwała choroba
Alkoholizm
Bezdomność
Niezaradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
Przemoc w rodzinie
Niepełnosprawność
Ochrona macierzyństwa

środowis
k
201 201
1r. 2r.
217 220
129 200
33
60
1
4
3
5
15
41
3
31
16

5
41
39

W 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29
A udzielona została pomoc finansowa głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, choroby
i bezradności
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. W porównaniu do roku 2011 przyznanie pomocy
finansowej z powodu niezaradności opiekuńczo – wychowawczej było 15, a w 2012 r. – 41.
Zaobserwowano wzrost problemów opiekuńczo – wychowawczych w rodzinach i pomoc
przyznano już 41 rodzinom.
Analizując powyższą tabelę z powodu ochrony macierzyństwa przyznano dwukrotnie
więcej świadczeń niż w 2011 r.
Problem funkcjonowania rodzin i ochrony macierzyństwa jest obecnie sprawą priorytetową.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29 A podejmuje coraz więcej
działań
w celu ochrony rodziny i dzieci, starając się zapewnić pomoc na szczeblu lokalnym.
3. Zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodzin na terenie Gminy
w Świeszynie.
W strukturach lokalnych działa:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A,
- Zespół Dzielnicowych w Świeszynie,
- Zespół Interdyscyplinarny w Świeszynie Niedalino Nr 29A,
- Urząd Gminy w Świeszynie,
- Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,, Zdrowie”,
- Szkoła Podstawowa w Konikowie,
- Szkoła Podstawowa w Dunowie,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim,
- Gimnazjum w Świeszynie,
- Przedszkole Gminne w Świeszynie,
- Caritas w Świeszynie.
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4. Cel główny i cele szczegółowe programu.
Cel główny
Wspieranie rodzin w przywracaniu im zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji
opiekuńczo- wychowawczych.
Cele szczegółowe
- wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
- diagnozowanie skali potrzeb i problemów rodziny,
- tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny i jej integracji,
- pozostawianie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
- uwrażliwianie i aktywizowania
przeżywających trudności,

środowiska

lokalnego

na

potrzeby

dzieci

i rodzin

- promowanie rodziny jako priorytetu w pracy instytucji i służb działających na jej rzecz,
- dążenie do reintegracji rodziny,
- podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
5. Adresaci programu
Odbiorcami programu będą rodziny zamieszkałe w Gminie Świeszyno, doświadczające
problemów opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy
zastępczej bądź też takie, którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska
poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
6. Zadania w zakresie wspierania rodziny i realizatorzy
Założenia programu wspierania rodziny winny realizować samorządowe jednostki
organizacyjne, organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania na rzecz
dziecka i rodziny.
Lp. Nazwa zadania
1
2
3
4

5
6

7
8

Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin przeżywających
trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia
i pomocy asystenta rodziny
Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez
asystentów rodziny
Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego

Tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
Finansowanie kosztów pomocy, o której mowa w art.29 ust.2
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ponoszonych przez rodziny wspierające
Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej
Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej
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Partnerzy
GOPS, Caritas
GOPS
GOPS
GOPS, PCPR, Zespół
Interdyscyplinarny,
placówki oświatowe
GOPS
GOPS

GOPS
GOPS
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9

Prowadzenie i rozwój form wsparcia dziennego dla dzieci
GOPS, GK d.s.RPA
(świetlice wiejskie, socjoterapeutyczne)
10 Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej GOPS, Policja, Zespół
kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
Interdyscyplinarny
opiekuńczo-wychowawczej
7. Źródła finansowania
Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków:
- budżetu Gminy Świeszyno,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- programów rządowych z zakresu wspierania rodziny,
- funduszy Unii Europejskiej,
- innych środków pozyskanych w ramach konkursów dotacyjnych.
Środki finansowe na realizację poszczególnych działań będą uwzględniane cykliczne
w rocznych planach finansowych.
8. Monitorowanie przebiegu
Monitoring programu prowadzony będzie na bieżąco poprzez gromadzenie danych
i informacji w zakresie wszystkich działań opisanych w niniejszym programie, a wypływające
z niego wnioski zostaną wykorzystane przy jego ewaluacji.
9. Sposób kontroli realizacji programu
Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby, w tym
zakresie będą przedkładane Radzie Gminy Świeszyno w terminie do 31 marca każdego
następnego roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Cezary Czenko
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