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Gminny Program Wspierania Rodziny
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WSTĘP
We wszystkich społecznościach rodzina stanowi najmniejszą po jednostce komórkę
społeczną. To ona wyznacza aspiracje i dążenia człowieka, określa wzory i wartości, do których
należy dążyć. Wpływ rodziny na życie jej członków zarówno dzieci jak i dorosłych jest istotny
i trwa przez całe życie.
W literaturze naukowej spotkać można wiele definicji rodziny. Najogólniej określa się
ją jako naturalną i podstawową komórkę społeczną, składającą się z rodziców (rodzica) i dzieci.
Podkreśla się również instytucjonalną formę małżeństwa, poprzez które powstaje system
pokrewieństwa i dziedziczenia. Elementem wyróżniającym rodzinę jest wspólnota
mieszkaniowa, tworząca najczęściej jedno gospodarstwo domowe, które może obejmować
dwa, a nawet trzy pokolenia. Cechą wspólną wszystkich definicji rodziny jest to, że zapewnia
ona ciągłość biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym
pokoleniom. Ogólnie rzecz ujmując rodzinę charakteryzuje współwystępowanie takich
elementów jak: wspólne zamieszkanie jej członków, wspólne nazwisko, wspólna własność oraz
wspólna kultura duchowa.
Rodzina, jako podstawowa komórka społeczna jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem
dziecka, która ma obowiązek zaspokoić wszystkie jego potrzeby. Przede wszystkim powinna
umożliwić prawidłowy rozwój biologiczny i psychospołeczny dziecka. Jest pierwszą instytucją
wychowawczą, w której przebiega proces socjalizacji dzieci, kształtowanie ich osobowości
oraz przygotowanie do przyszłych ról społecznych.
Wychowawcze oddziaływanie rodziny ma istotny wpływ na socjalizację dzieci i młodzieży
w drodze nieświadomego często przekazywania wiedzy o otaczającym świecie wraz
z wartościowaniem go i preferowaniem wzorów zachowań.
Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest gwarancją rozwoju społeczeństwa, dlatego ważne jest
jej wspierania oraz promocja wartości rodziny.
Okres wielkich przeistoczeń transformacyjnych doprowadził w ostatnim czasie do zachwiania
stabilizacji systemu rodzinnego. Nieustannie wzrasta odsetek patologii trapiących polska
rodzinę. Diagnozy wskazują, że dominującymi problemami społecznymi, które dotykają
współczesna rodzinie i występują na terenie gminy Stary Dzików są:
1) bezrobocie,
2) ubóstwo,
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3) niezaradność w sprawach życiowych ( dziedziczna i nabyta),
4) alkoholizm,
5) problemy ludzi starszych,
6) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Wymienione wyżej zagrożenia współczesnej rodziny prowadzić mogą do wykluczenia
społecznego, które w ostatnim czasie stało się istotnym elementem polityki społecznej państwa.
Wzrastająca grupa osób, które nie uczestniczą w życiu społecznym i zawodowym z powodu
utrudnionego dostępu do wielu dóbr i zasobów powoduje wyłączenie ich z pełnowartościowego
obywatelstwa. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu winno być realizowane poprzez
rozpoznanie przyczyn dysfunkcji oraz prowadzenia działań pomocowych. Działania należy
przede wszystkim ukierunkować na osoby, które mimo podejmowanych wysiłków nie są
w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudności życiowych.
Do grup szczególnego ryzyka należą osoby młode – pochodzące z ubogich, patologicznych
rodzin, osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione od alkoholu czy osoby zwalniane
z zakładów karnych.
Kwestią szczególnej troski na terenie gminy Stary Dzików jest problematyka ochrony rodziny,
a w szczególności szeroko rozumiana opieka nad dzieckiem. Dzieci są szczególną grupą
społeczną, która nie posiada wystarczających zasobów własnych i materialnych, by móc
samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby. W celu sprawnego działania w społeczeństwie dzieci
potrzebują wsparcia osób, które w sposób efektywny przyczynią się do ich rozwoju,
umożliwiając jednocześnie aktywne uczestnictwo w życiu ogólnospołecznym.
System wspierania rodziny i pieczy zastępczej został utworzony ze względu na:
1) dobro dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich
harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony
przysługujących im praw i wolności,
2) dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym
środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
3) przekonanie, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu
się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być
osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących
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z dziećmi i rodzicami ( ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i
ustawa za życiem).
Program powstał w oparciu o diagnozę problemów rodzin z terenu gminy Stary Dzików
przeżywających trudności opiekuńcze i wychowawcze, opracowaną m.in. na podstawie
danych statystycznych pochodzących ze źródeł:

ewidencji ludności Urzędu Gminy

w Starym Dzikowie, rejestrów i sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
danych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.
ADRESACI PROGRAMU
Rodziny z terenu Gminy Stary Dzików przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
PODSTAWA PRAWNA
Realizacja polityki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej opiera się między
innymi na poniższych aktach prawnych:
1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U. z 2018r. poz.994
z późn.zm.),
2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
(Dz.U. z 2018r. poz.998 z późn.zm.),
3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2014r. (Dz.U. z 2018r. poz.1508 z późn.
zm.),
4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
(Dz.U. z 2018r. poz.450 zpóźn.zm.),
5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2015r.
poz.1390),
6. Ustawa „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz.1860 z późn.zm.)
7. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.
(Dz.U. z 2018r. poz.1265 z późn.zm.),
8. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26października 1982r. (Dz.U. z 2018r. poz.2137 z późn.zm.),
9. Ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2018r. poz.1030
z późn.zm.).
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Gminny Program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2019-2022 opracowany został
w oparciu o ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2018r. poz.998 z późn.zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016r.
„Za życiem” ( Dz.U. z 2016r. poz.1860 z późn.zm.).
W myśl w/w ustawy jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego są zobowiązane do
wspierania

rodziny

przeżywającej

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Obowiązek ten jednostki samorządu
terytorialnego realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami
i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
Zgodnie z art.176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca
2011r. (Dz.U. z 2018r. poz.998 z późn.zm.) działania realizowane przez samorządy gminy to:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci,
4) finansowanie:
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodzinę wspierającą, o
której mowa w art.29 ust.2 cytowanej ustawy,
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce

opiekuńczo-wychowawczej,

regionalnej

placówce

opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.187 ust.3 cytowanej ustawy
(zadania ministra właściwego do spraw rodziny),
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7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-wychowawczej,

zamieszkałego na terenie gminy.

DIAGNOZA
Gminę Stary Dzików zamieszkuje 4 430 mieszkańców, w tym 839 dzieci do 18 roku życia, co
stanowi 19% ogółu mieszkańców ( źródło: ewidencja ludności UG Stary Dzików). Dzieci
w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum) – 331 osób ( źródło: dane szkoła
podstawowa w Starym Dzikowie i Cewkowie).
Na terenie Gminy Stary Dzików są rodziny, które wymagają pomocy w przezwyciężaniu
i niwelowaniu już istniejących deficytów, zaniedbań, jak również przeciwdziałania
powstawaniu czy pogłębianiu się demoralizacji życia całej rodziny i poszczególnych jej
członków, co w rezultacie ma doprowadzić do utrzymania dziecka w jego rodzinie naturalnej.
Z informacji przekazanych przez pracowników socjalnych GOPS wynika, że na terenie
gminy Stary Dzików są rodziny, które wymagają interdyscyplinarnego wsparcia ze strony
pracowników socjalnych, asystenta rodziny oraz innych instytucji w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej.
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
2016 rok

2017 rok

2018 rok

6

9

7

Dan

Obecnie w rodzinie zastępczej z terenu Gminy Stary Dzików nie przebywa żadne dziecko
(dane PCPR Lubaczów).
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczenie dziecka
w rodzinie zastępczej lub w Rodzinnym Domu Dziecka skutkuje ponoszeniem odpłatności
przez Gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka odpowiednio
w wysokości:
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- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku,
- 30 % w drugim roku,
- 50 % w trzecim roku i latach następnych.
Wiele rodzin w Gminie Stary Dzików korzysta ze wsparcia systemu pomocy społecznej.
Są to rodziny z dziećmi, wykazujące często przejawy bezradności w sprawach opiekuńczych,
wymagające wsparcia w procesie wychowywania dzieci oraz pomocy finansowej na potrzeby
bieżące dla zapewnienia im tzw. min. egzystencji.
Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie korzysta 384 osoby
z 91 rodzin (źródło: MPiPS -2018r.).
Rodziny korzystają z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji socjalno- bytowej.
Katalog powodów umożliwiających korzystanie z pomocy społecznej został określony w art.
7 ustawy o pomocy społecznej.
GOPS w Starym Dzikowie udzielał pomocy z następujących powodów:
Lp.

Powód przyznania pomocy

Liczba rodzin

Liczba rodzin

Liczba rodzin

w 2016r.

w 2017r.

w 2018 r.

1.

ubóstwo

62

51

45

2.

sieroctwo

0

0

0

3.

bezdomność

2

1

1

4.

bezrobocie

38

34

29

5.

niepełnosprawność

52

42

45

6.

długotrwała choroba

40

41

38

7.

przemoc w rodzinie

8

5

5

8.

potrzeba ochrony

42

36

32

13

13

14

macierzyństwa,
w tym wielodzietność
9.

bezradność w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych

7

10.

trudności po opuszczeniu

0

1

0

14

8

8

0

0

1

zakładu karnego
11.

alkoholizm

12.

zdarzenie

losowe

i

sytuacja

kryzysowa
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie

Dominującym problemem w gminie jest niepełnosprawność i długotrwała choroba.
Dużym problemem społecznym jest również bezrobocie, które ma duży wpływ na jakość
funkcjonowania osób i rodzin. Jego negatywne skutki obejmują nie tylko osoby dorosłe, ale
także dzieci. Brak środków finansowych powoduje, iż coraz częściej osoby pozbawione
zatrudnienia są świadczeniobiorcami pomocy społecznej.
Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Stary Dzików na tle Powiatu Lubaczowskiego:
Wyszczególnienie

Ogółem bezrobotni
Razem

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Stary Dzików

106

59

47

13

6

7

Ogółem Powiat

2 125

1 053

1 072

285

111

174

Lubaczowski
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy stan na dzień 31.12.2018r.

W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 2 125 bezrobotnych, z gminy Stary
Dzików – 106 osób, co stanowi 4,99% ogółu bezrobotnych.

CEL GŁÓWNY:
WSPIERANIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU
FUNKCJI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W PROCESIE PRZYWRACANIA
ICH ZDOLNOŚCI DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
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1. Diagnozowanie i analiza przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez pracę socjalną, badania
specjalistyczne oraz wprowadzenie asystenta rodziny.
2. Pomoc

w przezwyciężaniu

rodzinom

problemów

związanych

z nieprawidłowym

funkcjonowaniem poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny.
3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny poprzez zapewnienie jej
specjalistycznego poradnictwa i wsparcia ze strony asystenta rodziny.
4. Pomoc w integracji rodziny poprzez niwelowanie barier uniemożliwiających prawidłowe
relacje między członkami rodziny oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w rodzinach.
5. Przeciwdziałanie

marginalizacji

i degradacji

społecznej

rodzin

poprzez

aktywne

angażowanie ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej.
6. Zatrudnianie asystenta rodziny.
7. Dążenie do reintegracji rodziny- poprzez poprawę sytuacji rodzinnej umożliwiającej powrót
dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa w życiu danego środowiska
społecznego.

DZIAŁANIA
Wspieranie rodziny jest niezwykle angażującym procesem i wymaga podejścia
interdyscyplinarnego, gdyż dotyczy wszystkich obszarów funkcjonowania rodziny. Obejmuje
ono działania zorientowane na zabezpieczenie potrzeb członków rodziny, budowanie
prawidłowych

relacji

i więzi

między

nimi,

tworzenie

pozytywnego

środowiska

wychowawczego dla dzieci, zapobieganie patologiom, podejmowanie interwencji w sytuacjach
kryzysowych i działań naprawczych w rodzinie.
W Gminie Stary Dzików zadania z zakresu wspierania rodziny realizuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie , któremu gmina zleciła to zadanie.

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 1
Diagnozowanie i analiza przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez pracę socjalną, badania
specjalistyczne oraz wprowadzenie asystenta rodziny.
1.Wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności.
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2. Praca socjalna polegająca na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich,
deficytów osobowościowych członków rodziny, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie
sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym.
3. Konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na
dysfunkcjonalność rodziny.
4. Wprowadzenie do rodziny wsparcia w postaci asystenta rodziny.
DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 2
Pomoc

rodzinom

w przezwyciężaniu

problemów

związanych

z nieprawidłowym

funkcjonowaniem poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny.
1. Organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.
2. Realizacja zadań promujących cechy „zdrowej rodziny”, angażowanie w te działania
rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, (pikniki rodzinne, wyjazdy integracyjne).
3. Promowanie korzystania ze środowiskowych form wsparcia rodziny.
4. Współpraca rodzin z asystentem na wielu płaszczyznach.
DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 3
Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny poprzez zapewnienie jej
specjalistycznego poradnictwa i wsparcia.
1. Zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności dostępu do konsultacji i specjalistycznego
poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego).
2. Zapewnienie rodzinom dostępu do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie prawa
rodzinnego.
3. Umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, którego zadaniem jest
organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w miejscu wskazanym przez
rodzinę, polegającej na:
- opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- opracowaniu, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
10

umieszczonemu w pieczy zastępczej,
- udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
- dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie
tej oceny Kierownikowi GOPS,
- monitorowaniu funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny.
4. Umożliwienie rodzinom przeżywającym trudności korzystania z pomocy rodzin
wspierających, które przy wsparciu asystenta rodziny pomagają w opiece i wychowywaniu
dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych
ról społecznych.
DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 4
Pomocy

w integracji

rodziny

poprzez

niwelowanie

barier

uniemożliwiających

prawidłowe relacje między członkami rodziny oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
w rodzinach:
1. Zapewnienie członkom rodziny możliwości korzystania z pomocy specjalistów, terapii
w różnorodnych zakresach dysfunkcji, (terapie indywidualne, grupowe).
2. Organizowanie mediacji jako formy metody pomocy w rozwiązywania konfliktów
rodzinnych.

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 5
Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin poprzez aktywne
angażowanie ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej.
1. Motywowanie członków rodziny do podjęcia działań na rzecz ograniczenia, bądź
niwelowania własnych dysfunkcji np. :
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- podjęcie terapii leczenia uzależnień – współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- podjęcie terapii dla sprawców przemocy – współpraca z policją, z Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy, z PCPR Lubaczów.
2. Angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach, warsztatach kształtujących
umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywujących do
podjęcia pracy, w oparciu o własne zasoby.
3. Organizowanie specjalistycznego wsparcia dla rodziców obejmującego kształtowanie
i rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i społecznych w celu wzmocnienia
poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową, los dzieci, zmianę stylu wychowania
dzieci, dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich.
4. Zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcjonalnych opieki i wychowania poprzez spędzanie
wolnego czasu w Gminnym Ośrodku Kultury, bibliotekach. Placówki te zapewnią dzieciom:
pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwijanie
zainteresowań.
DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 6
Zatrudnianie Asystenta Rodziny.
1. Wprowadzenie asystentury rodzinnej, jako formy wsparcia rodziny przeżywającej trudności,
będącej odpowiedzią na nadmiernie zbiurokratyzowanie dotychczasowych form pracy
z

rodziną,

które

uniemożliwiały

kompleksową

i

szybką

pomoc.

Asystent rodziny jest w Polsce nową formą wsparcia rodziny przeżywającej trudności. Z uwagi
na zróżnicowany charakter podejmowanych działań musi nie tylko dysponować
umiejętnościami w pracy z rodziną, ale także musi posiadać wiedzę na temat zasobów
środowiska lokalnego – m.in. podmiotów wspierających rodzinę na poziomie lokalnym.
Asystent rodziny pełni odmienną funkcję od pracownika socjalnego. Nienormowany czas
pracy dostosowany będzie do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Ułatwi rodzicom
wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia stabilizacji życiowej i zapobiec
umieszczeniu dzieci poza rodziną - w Rodzinnych Domach Dziecka lub rodzinach zastępczych.
DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 7
Dążenie do reintegracji rodziny- poprzez poprawę sytuacji rodzinnej umożliwiającej
powrót dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa w życiu danego
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środowiska społecznego.
1. Świadczenie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wychowywaniu i opiece nad
dziećmi w przezwyciężeniu problemów życiowych stanowiących przyczynę umieszczenia
dziecka poza rodziną.
2. Pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowywaniu
właściwego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalającymi na
powrót dzieci do rodziny naturalnej.
3. Współpraca z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym
w szczególności ze szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądami, w celu poprawy
sytuacji rodzinnej pod względem zdrowotnym, materialnym i społecznym.

PARTNERZY
Zasadą nadrzędną programu jest ścisła współpraca z

podmiotami świadczącymi pomoc

rodzinie:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie,
- Urząd Gminy Stary Dzików,
- Instytucje i organizacje prowadzące działania na rzecz dziecka i rodziny,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie,
- Szkoły z tereny gminy Stary Dzików ,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzikowie,
- Policja,
- Sąd Rejonowy w Lubaczowie,
- Kuratorzy Sądowi,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

REZULTATY
1. Wzrost umiejętności opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach.
2. Poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny.
3. Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.
4. Wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny
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i poprawnych relacji rodzinnych.
5. Umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej
poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji.
6. Rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi
program wpierania rodziny.

FINANSOWANIE
Realizacja programu zakłada wykorzystanie środków budżetu gminy, budżetu państwa,
pozyskiwanych

środków

EFS,

środków

właściwych

podmiotów

niepublicznych.

W realizację programu włączone będą również instytucje, placówki i organizacje pozarządowe.

MONITORING
Za monitorowanie programu będzie odpowiedzialny GOPS w

Starym Dzikowie.

Będzie się odbywać w oparciu o przyjęte wskaźniki na podstawie sprawozdawczości
z wykonania zadań oraz analizy ich realizacji.
Natomiast okresowej oceny sytuacji rodziny asystent rodziny oraz pracownik socjalny
będzie dokonywał nie rzadziej niż co pół roku. Asystent rodziny będzie zobowiązany do
współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami,
których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja programu będzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych
pozyskanych przez GOPS, GKRPA, Policję, Szkoły, PCPR.
Wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów:
1. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej.
2. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli.
3. Liczba dzieci korzystających z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”
4. Liczba dzieci korzystających z Rządowego programu „500+”.
5. Liczba dzieci korzystających z Rządowego programu „Dobry Start”.
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6. Liczba udzielonych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.
7. Liczba udzielonych zasiłków szkolnych.
8. Liczba dzieci biorących udział w koloniach z programem profilaktycznym z rodzin
dotkniętym problemem.
9. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi pracą socjalną.
10. Liczba rodzin, które skorzystały ze specjalistycznego poradnictwa.
11. Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny.
12. Liczba osób, które uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców
przemocy w rodzinie.

ZAKOŃCZENIE
Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie gminy Stary Dzików zakłada tworzenie
sprzyjających warunków dla poprawy życia rodzin i dzieci. Niezbędne jest systematyczne
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz
promowanie rodzinnego stylu życia.
Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu będą włączone instytucje, placówki
i organizacje pozarządowe, które swoimi działaniami wspierają dziecko i rodzinę.
Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie
negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.
Program ma charakter otwarty co oznacza, że powinien ewaluować w zależności od
pojawiających się potrzeb.
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