
UCHWAŁA NR XXXIX/200/18
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie 
Łubnice  na lata 2018-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2017r. 
poz.1875 ) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz.697) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie Łubnice  na 
lata 2018-2020, stanowiący  załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/178/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w GminieŁubnice na lata 2017-
2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara
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GMINNY PROGRAMWSPIERANIA RODZINY
i SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

NA LATA 2018-2020

WPROWADZENIE

Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczeństwa i naturalne środowisko wychowawcze

dziecka, które oddziałuje na jego osobowość przekazując mu swój system wartości, tradycje i

obyczaje, ukierunkowując jego aktywność i postępowanie na całe życie. Rodzina jest najbardziej

stabilnym dla dziecka punktem odniesienia oraz źródłem zaspokajania jego potrzeb zarówno w

sferze psychicznej, jak i materialno-bytowej. Rodzina funkcjonalna, konsekwentnie i z

powodzeniem wypełniająca swoje zadania stanowi dla swoich członków, a przede wszystkim dla

dzieci, źródło poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości.

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynników, wśród których

najniebezpieczniejsze są zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie może uczynić daną rodzinę

dysfunkcyjną, która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i innych członków

rodziny oraz pomyślnie rozwiązać swoich problemów i sytuacji kryzysowych. Uzależnienia,

przemoc, niezaradność i brak umiejętności wychowawczych, zdarzenia losowe wywołujące

sytuacje kryzysowe oraz zła sytuacja materialna to główne problemy dezorganizujące życie rodzin,

które mają charakter złożony, wymagający interdyscyplinarnych rozwiązań. W przypadku

dezorganizacji rodziny nie spełnia ona swoich podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne

ulegają zaburzeniu, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej

niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Dlatego też, jeżeli

w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania

rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Rodziny dysfunkcyjne

wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych,

pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych i

przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną.

Polityka prorodzinna powinna bowiem odpowiadać na współczesne wyzwania wynikające z

przemian rodziny i uwarunkowań oddziałujących na jej funkcjonowanie. Powinna być

ukierunkowana na wspieranie i pomoc w przezwyciężaniu trudności, a w konsekwencji na

usamodzielnienie poprzez wskazanie sposobów wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Gminny program wspierania rodziny wyznacza zespół planowanych działań mających na celu
wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
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w procesie przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania, w szczególności
poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w
ramach programu zadania powinny koncentrować się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie,
również w sytuacjach gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu
odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Obowiązek wspierania rodzin przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych wynikających z zapisów art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej jest zadaniem własnym gminy.
Opracowanie Programu oraz jego wdrażanie będzie realizowane w oparciu o przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2017 r., poz. 697).
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.,
poz.1390).
4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682).
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

DIAGNOZA

Diagnoza lokalna dotycząca dysfunkcjonalności rodziny w zakresie pełnienia funkcji
opiekuńczo-wychowawczej została dokonana w oparciu o dane pochodzące z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łubnicach.

Według analizy pracowników socjalnych bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych zdiagnozowano w 12 rodzinach z terenu gminy, przy czym rodziny te przy
zapewnieniu wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej są w stanie zapewnić dziecku właściwy rozwój
fizyczny i duchowy, co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. Po dokonaniu
dogłębnej analizy powyższych środowisk przez pracowników socjalnych należy uznać , że
działania podejmowane przez Ośrodek są wystarczające. Zatem można założyć, że
prawdopodobieństwo umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie
zastępczej jest niewielkie.
Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami
takimi jak: uzależnienia, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w
sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych.
Problemy społeczne w gminie Łubnice rozwiązuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej,
przy współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, ze szkołami, Komendą Powiatową Policji,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, Sądem Rejonowym w Staszowie,
kuratorami sądowymi, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym.
Gminę Łubnice według stanu na 2017 r. zamieszkuje ogółem 4 209 mieszkańców, jak wynika z

danych demograficznych 2 135 osób stanowiły kobiety, natomiast 2 074 osób stanowili mężczyźni.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie w 2017 r liczba osób bezrobotnych

zarejestrowanych w PUP Staszów wynosiła 95 osób. W 2017 roku z pomocy społecznej korzystało
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397 osób z czego 277 rodzin. Dożywianiem w szkole objęto 247 dzieci.

Tabela Nr 1 – Powody przyznawania pomocy społecznej w 2017 r

PROBLEM RODZINY LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W TYCH
RODZINACH

Razem 294 788
Alkoholizm 10 20
Bezradność w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego

30 96

w tym:
Bezradność w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych – rodzina
niepełna

16 45

Bezrobocie 94 256
Długotrwała lub ciężka
choroba

136 314

Niepełnosprawność 22 43
Potrzeba ochrony
macierzyństwa

31 169

Przemoc w rodzinie 0 0
Ubóstwo 108 341
Wielodzietność 30 165
Zdarzenie losowe 0 0

Powyższe dane wskazują, że długotrwała lub ciężka choroba jest czynnikiem dominującym w

strukturze udzielania pomocy, kolejnym przeważającym powodem jest ubóstwo, bezradność w

sprawach opiekuńczo – wychowawczych, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w 2016 r prowadził 8 niebieskich kart, w 2017 r 4 niebieskie

karty. W 100% tych rodzin interwencje ze strony policji były wielokrotne a ich powodem był

alkohol.

W 2017 r na terenie Gminy Łubnice w rodzinach zastępczych przebywało czworo dzieci i

funkcjonowały 3 rodziny zastępcze.

Rodziny zastępcze
2014 rok 2015rok 2016 rok 2017 rok

Liczba rodzin
zastępczych na
terenie gminy
Łubnice

2 3 3 3
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Liczba dzieci
przebywający w
rodzinach
zastępczych z
terenu gminy
Łubnice

3 4 4 4

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie przebywa żadne dziecko z terenu Gminy Łubnice.

ZASOBY INSTYTUCJONALNE DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY

NA TERENIE GMINY ŁUBNICE

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.

2. Komisariat Policji w Połańcu.

3. Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach

6. Urząd Gminy w Łubnicach.

7. Punkt porad terapeutycznych.

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY

Asystent rodziny wspiera mieszkańców gminy Łubnice od 2013 r. W 2017 roku w Ośrodku

Pomocy Społecznej w Łubnicach pracował jeden asystent, który wsparciem objął 5 rodzin.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej jeden asystent może współpracować z 15 rodzinami. Asystent rodziny współpracuje z

rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo –

wychowawczych. Pomoc ta uwzględnia zarówno potrzeby rodzin jak i gotowość do realnego

współdziałania. Indywidualna pomoc służy przede wszystkim rozwiązywaniu konkretnych

problemów z jakimi boryka się osoba wspierana; wzbudzaniu w niej wiary w swoje możliwości

oraz motywowanie do podejmowania działań do tej pory uznawanych przez nią za niemożliwe.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie rodzinom i jej członkom możliwości

podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz

podwyższenie samooceny. Praca asystentów rodziny ukierunkowana jest na udzielanie pomocy
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rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego

prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów

socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych. Do zadań asystenta należy m.in. wspieranie

aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji

zawodowych oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy

zarobkowej. Działania asystentów rodziny zmierzają do osiągnięcia przez rodzinę pełnej

samodzielności oraz niezależności życiowej. Podejmowane działania są ukierunkowane na

wsparcie rodziny naturalnej oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić rodzinę

biologiczną. W przypadku, kiedy dziecko umieszczone zostaje w pieczy zastępczej, mając na

uwadze jego więzi emocjonalne z rodziną i środowiskiem, motywuje się rodziców do zmiany oraz

tworzenia warunków do prawidłowego rozwoju dziecka w rodzinie naturalnej dających szansę na

jego powrót do domu. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków

rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich wychowaniem. W

celu zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i wzmacnianiu rodziny w wypełnianiu

podstawowych funkcji zachodzi daleko idąca potrzeba wsparcia rodziny. Asystent zobowiązany

jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

w tym dokonywania okresowej oceny sytuacji rodziny oraz monitorowania funkcjonowania

rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

Do efektów pracy asystentów z rodzinami należałoby zaliczyć m.in.:

- podniesienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców,

- nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz rozsądnego

dysponowania budżetem domowym przez rodziny objęte wsparciem asystenta,

- podjęcie terapii leczenia uzależnień przez członków rodziny dotkniętych problemem nadużywania

alkoholu i innych substancji uzależniających,

- poprawę sytuacji materialno – bytowej rodzin,

- aktywizację zawodową osób pozostających poza rynkiem pracy,

- poprawę relacji rodzinnych,

- podjęcie leczenia psychiatrycznego,

- podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych,

- podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej rodzin,

- powrót dzieci do rodziny naturalnej,

- odzyskanie władzy rodzicielskiej.

Gmina Łubnice realizuje również wiele innych działań, których celem jest wspieranie
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rodziny. Na terenie Gminy funkcjonuje punkt porad terapeutycznych. W punkcie tym osoby

zainteresowane mogą uzyskać informacje o chorobie alkoholowej, jej przyczynach, przebiegu i

skutkach, o problemach występujących w rodzinach alkoholowych o tym jak sobie z nimi radzić.

W punkcie terapeutycznym można uzyskać informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a

także na temat możliwości udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy rodzinom i ofiarom przemocy

domowej. W punkcie terapeutycznym udzielane jest również wsparcie psychologiczne osobom

będącym w kryzysie.

W zakresie rozwiązywania problemów rodzin uwikłanych w chorobę alkoholową, która jest

jedną z głównych przyczyn wszelkich dysfunkcjonalności rodziny działa Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy realizowane są również różnego rodzaju

programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, których celem jest m. inn. przekazywanie

dzieciom informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, gdzie można szukać pomocy.

W okresie wakacyjnym organizowane są imprezy plenerowe, pikniki rodzinne.

Dzieci z rodzin, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje wyjeżdżają co roku na

kolonie, podczas których realizowane są również programy profilaktyczne.

Na terenie Gminy działa Zespół Interdyscyplinarny, członkowie którego w ramach swoich

zadań pomagają rozwiązywać trudne sytuacje w rodzinach, w których występuje zjawisko

przemocy.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, realizują szereg zadań wynikających z ustawy o

pomocy społecznej, których celem jest dbanie o rodzinę jako naturalne środowisko wychowawcze.

Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację rodzin z terenu Gminy, szczególnie

uwzględniając rodziny, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

W razie potrzeby pomagają w rozwiązywaniu wszelkich sytuacji kryzysowych tak aby rodzina

mogła prawidłowo funkcjonować. Pracownicy Ośrodka po otrzymaniu informacji o występowaniu

dysfunkcji w rodzinie, analizują sytuację rodziny i przyczyny kryzysu, celem ustalenia działań

zmierzających do powrotu do normalnego funkcjonowania. Z uwagi na specyfikę rodzin będących

klientami pomocy społecznej, podejmowane wobec nich działania pomocowe mają indywidualny

charakter. Każda rodzina wymaga indywidualnej formy pracy socjalnej, adekwatnej do jej

problemów. Pracownicy socjalni m.in. wzmacniają rolę i funkcje poszczególnych członków

rodziny, pomagają w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, podnoszą świadomość

w zakresie planowania rodziny, przeciwdziałają marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Pozyskane informacje stanowią podstawę do opracowania zakresu przedsięwzięć gminy w
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zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

O PROGRAMIE

Program wspierania rodziny jest kierowany do rodzin przeżywających trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Problemy opiekuńczo-wychowawcze są

doświadczane przez większość, jeśli nie wszystkie rodziny z dziećmi i wynikają z naturalnych faz

rozwoju rodziny. Trudności te jednak większość rodzin potrafi pokonać samodzielnie

wykorzystując własne możliwości i zasoby, a także korzystając z powszechnie dostępnych usług

i instytucji. Program Wspierania Rodziny skierowany jest do tych rodzin, które z racji

doświadczanych problemów przekraczających ich zasoby, nie są w stanie samodzielnie

wypełniać funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci. Ze względu na zakres i rodzaj

problemów, jakie towarzyszą tym rodzinom, istnieje ryzyko doświadczenia przez nie zjawiska

wykluczenia społecznego.Wykluczenie społeczne rodziny jest definiowane, jako „sytuacja

uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny i pełnienie przez

jej członków ról społecznych, ich uczestnictwo w życiu społecznym, prowadząca (lub stwarzająca

zagrożenie) do przenoszenia (dziedziczenia) statusu osoby wykluczonej na następne pokolenie”.

Wiedza i doświadczenie praktyków wskazuje, że przezwyciężenie sytuacji zagrażającej

wykluczeniem społecznym jest często poza zasięgiem rodzin, które znalazły się w tej sytuacji.

Istnieje zatem potrzeba, by osoby i instytucje odpowiedzialne za organizację opieki nad dzieckiem

i rodziną udzieliły im wsparcia. Do zapewnienia takiego wsparcia Ustawa o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje organy jednostek samorządu terytorialnego.

Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla

naturalnego środowiska dziecka oznaczającego jego rodzinę. Rodzina definiowana jest zgodnie z

brzmieniem wynikającym z ustawy o pomocy społecznej - „rodziną są osoby spokrewnione lub nie

spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej ma stanowić ostateczność po wyczerpaniu

gwarantowanych przepisami możliwości pomocy rodzinie, z wyjątkiem stanów zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci czy porzucenia dziecka.

Przy organizowaniu pracy z rodziną biologiczną dziecka zasadne jest zatem sięgnięcie do

instrumentów przewidzianych w innych ustawach szczegółowych w tym do ustawy o pomocy

społecznej (pomimo iż ustawodawca zamierzał rozgraniczyć system pomocy społecznej od

systemu pomocy rodzinie sięgniecie do instrumentów pomocy społecznej w większości

przypadków będzie uzasadnione – klientem obu systemów będą z reguły te same rodziny), ustawy
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o przeciwdziałaniu przemocy, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów czy nawet ustawy o systemie oświaty.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gminny Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej skierowany jest do

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

2. Gminny Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej został opracowany na

lata 2018-2020.

3. Odbiorcy Programu

• rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Łubnice, które z różnych przyczyn przeżywają

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

• dzieci zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej;

• rodziny, w których władza rodzicielska została odebrana lub ograniczona poprzez

umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej;

• rodziny zamieszkałe na teranie gminy Łubnice, w tym zagrożone wykluczeniem

społecznym.

CELE PROGRAMU

1. Cel główny

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.

2. Cele szczegółowe programu:

a) diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez:

- wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności,

- prace socjalną, polegająca na rozpoznawaniu deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich,

zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym,

rówieśniczym,

- konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na

dysfunkcyjność rodziny.

b) zabezpieczanie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:

- zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy o pomocy
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społecznej,

- objęcie dożywianiem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

- monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez kontakt i współpracę

z placówkami służby zdrowia na terenie Gminy Łubnice;

- zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,

placówce opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

c) zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz

rozwiązywanie już istniejących poprzez:

- systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych,

nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli instytucji kontaktujących się z rodziną, w

tym z placówkami służby zdrowia,

- zapewnienie opieki asystenta rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych,

- działania aktywizujące zawodowo i społecznie na rzecz rodzin w których opiekunowie pozostają

bez pracy,

- monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, zarówno dzieci, jak i rodziców

motywowanie do podjęcia terapii i monitorowanie terapii,

- motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź

niwelowania własnych dysfunkcji (osoby uzależnione, sprawcy przemocy w rodzinie) - współpraca

z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Policją i Zespołem

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Łubnice,

- współpracę z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, w szczególności ze

szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądami, PCPR, w celu poprawy sytuacji rodzinnej

pod względem zdrowotnym, materialnym i społecznym,

d) dążenie do reintegracji rodzin poprzez:

- pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w odbudowaniu

odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalającymi na

powrót dzieci do rodziny naturalnej, przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez

wsparcie asystenta rodziny.

Oczekiwane rezultaty:

- podniesienie poziomu i rozwój form pomocy rodzinie;

- poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających

wsparcia i pomocy;

- konsolidacja działań różnych grup społecznych, organizacji, stowarzyszeń, itp.;
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- pozostawienie dzieci w rodzinach naturalnych;

- reintegracja rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do rodziny.

ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY

1. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy pracownika socjalnego i

asystenta rodziny.

2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników socjalnych i asystenta

rodziny.

3. Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego.

4. Współfinansowanie pobytu dziecka w palcówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnym

domu dziecka, placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku

preadopcyjnym.

5. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

6. Wzmacnianie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, pomoc w rozwiązywaniu

życiowych problemów rodzin.

7. Wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

8. Działania aktywizujące zawodowo-społecznie na rzecz rodzin, w których opiekunowie

pozostają bez pracy.

9. Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do podjęcia terapii

przez rodziców ze środowisk zagrożonych i monitorowanie terapii rodziców.

10. Monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w tym niewydolnych

wychowawczo, w których występują problemy przemocy, uzależnień lub długotrwałą

choroba.

11. Udział w ogólnopolskich kampaniach promujących rodzicielstwo zastępcze oraz

wzmacnianie rangi i wartości rodziny.

MONITOROWANIE PROGRAMU
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Działania wynikające z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny będą koordynowane i

analizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez przedstawienie co roku Radzie Gminy w

Łubnicach sprawozdania z realizacji programu do dnia 31 marca za rok poprzedni.

2. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz

przekazywanie ich wojewodzie świętokrzyskiemu. 

ŹRÓDŁA FINASOWANIA PROGRAMU

 Finansowanie Gminnego Programu Wspierania rodziny odbywać się będzie w ramach:

1. Środków własnych gminy

2. Dotacji przekazywanych z budżetu państwa

3. Dotacji unijnych

4. Innych funduszy zewnętrznych

ZAKOŃCZENIE

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości

życia rodzin i dzieci. Wskazane zadania do realizacji celów zawierają przede wszystkim działania

profilaktyczne i wspierające. Należy podkreślić, iż wspierając rodzinę przyczyniamy się do

rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności. W rodzinę należy inwestować i wierzyć w

możliwość samodzielnego wykonywania podstawowych funkcji. W rodzinie wychowują się

kolejne pokolenia, które w okresie swej dorosłości kształtują społeczeństwo.

Dzięki uzyskanemu przez rodzinę wsparciu zmieniają się relacje panujące w rodzinie,

eliminowane są błędy wychowawcze, rodzice dzięki stałemu motywowaniu przez asystenta rodziny

biorą udział w różnego rodzaju terapiach odpowiednich do występujących problemów.

Wieloaspektowa praca z rodziną naturalną, ochrona odpowiedniego poziomu życia rodziny oraz

rozwój specjalistycznego wsparcia pozwoli na ograniczenie umieszczania dzieci w różnych

formach pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara
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