Uchwała Nr VII/99/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny Gminy Gostyń na lata 2019-2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 596) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) Rada
Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program wspierania rodziny gminy Gostyń na lata
2019-2021.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Żywicki

Załącznik
do Uchwały Nr
VII/99/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 czerwca 2019 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny
Gminy Gostyń
na lata 2019-2021

Gostyń, maj 2019 r.

I.

Wstęp
Podstawą stworzenia „Gminnego programu wspierania rodziny Gminy Gostyń na lata

2019-2021”, zwanego dalej Programem, jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).
Rodzina należy do tych instytucji społecznych, które pomimo wielu zmian
zachodzących
w społeczeństwie, znajduje się na szczycie hierarchii wartości społecznych. W rodzinie
zaspokajane są zróżnicowane potrzeby jej członków. Niezmiernie ważne jest, by zapewnić
dzieciom przestrzeń do prawidłowego rozwoju, a taki jest możliwy tylko wtedy, gdy rodziny
funkcjonują w sposób prawidłowy, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, ale
także zakreślonymi w przestrzeni prawnej. Każdy rodzic napotyka na trudności w procesie
wychowywania dzieci. Trudności te mają zróżnicowany charakter i natężenie. Kiedy jednak
pojawiające się problemy przerastają możliwości ich rozwiązania przy wykorzystaniu
własnych zasobów rodziny, pojawia się konieczność wsparcia z zewnątrz. Najważniejsze jest
bowiem to, by nie dopuścić do natężenia dysfunkcjonalności rodziny, która mogłaby
doprowadzić do konieczności odseparowania dzieci od ich rodziny i objęcia ich formami
instytucjonalnymi.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza usługę asystenta
rodziny, o którym mowa w art. 11 ust. 3 i art. 12. Bardzo ważne jest, aby rola asystenta
rodziny zaczynała się już na etapie profilaktyki i polegała na aktywnym wspieraniu rodziny.
Zadaniem asystenta jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych
problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Asystent reaguje na sygnały wskazujące na
powstawanie w rodzinie problemów związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem;
sygnały otrzymywane są z różnych źródeł: pracownik socjalny, pedagog szkolny, Policja, itp.
Celem pracy asystenta będzie osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności
życiowej, który umożliwi jej wychowywanie dzieci w sposób gwarantujący bezpieczeństwo,
a także odpowiednie warunki do rozwoju psychofizycznego. Ustawodawca szczególnie
akcentuje potrzebę wspierania rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji
opiekuńczo – wychowawczych. W preambule ustawy czytamy, że jest przyjęta dla dobra
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, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym

środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
w przekonaniu, 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 z dziećmi i rodzicami.
Ustawa w ramach zadań własnych nakłada na gminę w art. 176 następujące zadania:
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 rodziny wspierające,
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 właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego,
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem i przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Niniejszy Program stanowi realizację dyspozycji ustawowej i jest spójny z założeniami
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gostyń na lata 2015-2020 przyjętej
Uchwałą
nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w punkcie
III 2.6 Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, przemoc w rodzinie.
W Programie przyjęto następujące kluczowe założenia:

⇒ Zasoby rodziny są czynnikiem rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego - rodzina
wpływa na kształtowanie tożsamości człowieka oraz jego funkcjonowanie w rolach
społecznych. Prawidłowe relacje w rodzinie przyczyniają się do ochrony przed
powstaniem problemów społecznych, zwłaszcza przed uzależnieniami, przemocą,
niedostosowaniem społecznym. Rodzina stanowi oparcie dla swoich członków
w trudnych sytuacjach życiowych.
⇒ Wzmacnianie rodziny oraz przeciwdziałanie jej wykluczeniu - zasadą powinno być
szybkie i profesjonalne reagowanie na pojawiające się trudności w rodzinie, aby
zapobiec kumulacji problemów, która grozi rozpadem więzi i struktury rodzinnej. Dla
rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w zależności od stopnia ich
nasilenia będą adresowane kompleksowe i długofalowe działania pomocowe.
⇒ Konieczność poszanowania podmiotowości i autonomii rodziny - ingerencja instytucji
powinna być ograniczona do szczególnie uzasadnionych sytuacji, a uczestnictwo
rodzin w proponowanej pomocy oparte na zasadzie dobrowolności.
⇒ Interdyscyplinarne i wielosektorowe podejście do rozwiązywania problemów rodziny
- Program zakłada współudział partnerów społecznych oraz instytucji świadczących
usługi na różnych polach polityki społecznej. Ważne staje się w tym kontekście
określenie zasad i standardów realizacji usług na rzecz rodziny z trudnościami
opiekuńczo-wychowawczymi. Usługi te powinny być świadczone w najbliższym
środowisku rodziny w ramach lokalnych systemów wsparcia. Dla budowy
zintegrowanego systemu wsparcia ważna jest analiza potrzeb i zasobów rodzin oraz
środowiska lokalnego.

II.

Diagnoza
Diagnoza została dokonana w oparciu o dane z Urzędu Miejskiego w Gostyniu,

Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu

oraz danych będących w posiadaniu Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.
Punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest
analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gostyniu.
Z uzyskanych danych gostyńskiego Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że na dzień 31 grudnia
2018 roku Gmina Gostyń liczyła 27.632 mieszkańców. W roku 2018 zanotowano nieznacznie
mniej niż w roku poprzednim liczby urodzeń dzieci - 803 urodzenia, z czego 772 dotyczyło

dzieci urodzonych w Gostyniu, a 31 to transkrypcje aktów z zagranicy. W 2017 roku
zarejestrowano 841 narodzin, z czego 819 dotyczyło dzieci urodzonych w Gostyniu, a 22 to
transkrypcje aktów z zagranicy, natomiast w roku 2016 odnotowano 738 narodzin dzieci.
Ponadto zmniejsza się liczba małżeństw, ale i liczba rozwodów. W roku 2017 zawarto
137 związków małżeńskich, 134 odbyły się na terenie gminy Gostyń, a 3 to transkrypcje
aktów
z zagranicy, natomiast w roku 2016 zawarto 146 związków małżeńskich, z czego ponad 43%
to zawarte małżeństwa cywilne. Jeśli chodzi o rozwody to w ubiegłym roku odnotowano ich
37. W roku 2017 pozew o rozwód wniosły 53 pary, natomiast w roku 2016 – 42 pary
zdecydowały się na rozwód.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu realizuje zadania
wynikające
z określonych przepisów prawa, a także tych, które zostały określone przez Burmistrza
Poniżej została przedstawiona tabela określająca liczbę rodzin korzystających

Gostynia.

w Gminie Gostyń z poszczególnych świadczeń w latach 2016 – 2018. Z danych jasno wynika,
iż zmniejsza się liczba rodzin korzystających z systemu świadczeń pieniężnych pomocy
społecznej. Podobna tendencja utrzymuje się w pozostałych rodzajach świadczeń, głównie
zleconych. Przyjmuje się, iż zmniejszenie liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej spowodowana jest wdrożeniem programu „500+”.
Tabela nr 1.
Wyszczególnienie

2016

2017

2018

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej

722

720

588

Liczba rodzin
rodzinnych

1350

1294

1320

0

6

4

1950

1930

1880

Liczba rodzin korzystających z programu „Dobry
Start”

0

0

2260

Liczba uczniów korzystających z pomocy materialnej
o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek
szkolny)

591

162

160

Liczba
rodzin
Alimentacyjnego

Funduszu

88

85

85

dodatku

315

289

264

korzystających

ze

świadczeń

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń „Za
życiem”
Liczba rodzin
wychowawczych

Liczba

rodzin

korzystających

korzystających
korzystających

ze

świadczeń

z
z

mieszkaniowego
Liczba
rodzin
energetycznego

korzystających

z

dodatku

36

33

35

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie
o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom o niskich dochodach przy równoczesnym
występowaniu innej dysfunkcji lub sytuacji kryzysowej w rodzinie. Pomoc społeczna
skierowana jest do osób i rodzin w szczególności z powodów wymienionych w tabeli poniżej.
Głównym powodem przyznania świadczeń z pomocy społecznej to bezrobocie, następnie
ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność. Z obserwacji pracowników
socjalnych wynika, iż coraz większą grupą osób korzystającą ze świadczeń pieniężnych, jak
i niepieniężnych są osoby starsze, niepełnosprawne, a także te, które wymagają całodobowej
opieki
Tabela nr 2.
Liczba
rodzin w
roku 2016

Liczba
rodzin w
roku 2017

Liczba
rodzin w
roku 2018

Ubóstwo

381

293

247

Bezrobocie

406

321

261

Długotrwała lub ciężka choroba

379

374

398

Niepełnosprawność

314

288

291

Bezradności
w
sprawach
opiekuńczo
–
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego w tym: rodziny niepełne i wielodzietne

120

104

86

Alkoholizm/ problem alkoholowy

61

46

43

Narkomania

1

1

1

Przemoc w rodzinie

1

2

4

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego

4

4

1

Zdarzenia losowe

3

4

0

Sytuacja kryzysowa

3

1

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

104

0

Występujący problem

Z danych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu wynika, iż
Gmina Gostyń w 2018 roku współfinansowała pobyt w rodzinie zastępczej dla 18 dzieci oraz
dla 3 dzieci w domu dziecka, w 2017 roku pobyt w rodzinie zastępczej dla 11 dzieci oraz dla
4 dzieci w domu dziecka. Natomiast w 2016 roku gmina współfinansowała pobyt w rodzinie

zastępczej dla 10 dzieci

oraz dla 3 dzieci w domu dziecka. Analiza liczby dzieci

umieszczonych w rodzinach zastępczych na przestrzeni ostatnich lat wykazuje znaczący
wzrost w roku 2018. Znaczny wzrost kosztów w roku 2017 spowodowany jest zwiększoną
liczbą dzieci umieszczonych w domach dziecka. Jednocześnie koszty utrzymania dzieci
w domach dziecka są dwukrotnie wyższe niż w rodzinie zastępczej.
III.

Czas realizacji Programu
Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany na lata 2019-2021. Okres

3 letni realizacji programów gminnych został określony przez ustawodawcę w art. 176 ust.
1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

IV.

Odbiorcy Programu

Odbiorcami Programu są:
1. rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
2. dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki,
3. przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.
Cele główne i szczegółowe Programu

V.

Cel główny Programu:

Zintegrowany system wsparcia rodzin
Cele szczegółowe Programu:
1. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa socjalnego rodzin.
2. Wsparcie edukacji dzieci.
3. Organizowanie różnego rodzaju form spędzania czasu wolnego dla rodzin.
4. Promowanie wartości rodzinnych.
5. Zapobieganie zjawiskom dysfunkcji rodzin.
6.
VI.

Profesjonalizacja kadr.
Przewidywane efekty realizacji Programu

Spodziewanym efektem realizacji Programu będzie polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
wzmocnienie oraz przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, zminimalizowanie
negatywnych zachowań, a także stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny

i dziecka.
VII.

Realizatorzy Programu

Koordynatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu
w partnerstwie z:
-

placówkami oświatowymi z terenu Gminy Gostyń,

-

Urzędem Miejskim w Gostyniu – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,

-

Starostwem Powiatowym w Gostyniu,

-

Komendą Powiatową Policji w Gostyniu,

-

Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

-

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,

-

Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Piaskach,

- poradniami lekarskimi,
placówkami wsparcia dziennego: Świetlica środowiskowa „Promyki dobra”, świetlica

-

"Baza",
-

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Gostyniu,

-

Punktem Wsparcia w Gostyniu,

-

Poradnią Leczenia Uzależnień POLMED w Gostyniu,

-

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu,

-

Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu,

-

Sądem Rejonowym w Gostyniu.

VIII. Zadania w zakresie wspierania rodziny
Lp.

Nazwa zadania
Zapewnienie
rodzinie
przeżywającej trudności
wsparcia finansowego i
rzeczowego

1.

2.

Partnerzy w realizacji
zadania

Wskaźniki realizacji
zadania

Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Urząd
Miejski,
Polski Komitet
Pomocy
Społecznej,
Kościoły,
Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej
–
kuratorzy
sądowi,
Bonifraterski
Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w
Piaskach,
organizacje
pozarządowe

- liczba osób i formy
udzielonej
pomocy
finansowej i rzeczowej
- liczba rodzin objętych
pomocą

Umożliwienie dostępu do Urząd Miejski, Miejsko -

- liczba i rodzaj miejsc

poradnictwa
specjalistycznego
–
psycholog,
pedagog,
prawnik

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, placówki
oświatowe, placówki
wsparcia dziennego, Punkt
Wsparcia, Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie,
organizacje pożytku
publicznego

poradnictwa
specjalistycznego
- liczba osób i udzielonych
porad

3.

Podnoszenie kompetencji
rodzin
w
zakresie
pełnienia prawidłowych
funkcji opiekuńczo –
wychowawczych poprzez
organizowanie szkoleń,
warsztatów, konsultacji i
poradnictwa

Urząd Miejski, MGOPS,
placówki oświatowe,
placówki wsparcia dziennego
PPP,
PCPR,
Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej
–
kuratorzy
sądowi,
organizacje pozarządowe

- liczba i rodzaj podjętych
działań
- liczba rodzin objętych
działaniami

4.

Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
oraz
organizowanie
czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieży

Urząd Miejski, MGOPS,
placówki wsparcia
dziennego,
PPP, PCPR

- liczba i rodzaj podjętych
działań
- liczba dzieci i młodzieży
objętych działaniami

5.

Podejmowanie
i
koordynacja działań na
rzecz powrotu dziecka do
rodziny naturalnej.

Urząd Miejski, MGOPS,
- liczba i rodzaj podjętych
Punkt Wsparcia, PCPR, PPP, działań
kuratorzy rodziny,
organizacje pozarządowe

6.

Zapewnienie rodzinom MGOPS w Gostyniu
przeżywającym trudności
w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo
–
wychowawczych pomocy
asystenta rodziny.

- liczba rodzin, którym
przydzielono
asystenta
rodziny

7.

Współfinansowanie
MGOPS w Gostyniu
pobytu
dziecka
w
rodzinie
zastępczej,
rodzinnym
domu
dziecka,
placówce
opiekuńczo
–
wychowawczej,
placówce opiekuńczo –
terapeutycznej,
interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym.

- liczba dzieci znajdujących
się
w
poszczególnych
ośrodkach
wysokość
środków
przeznaczonych na pokrycie
kosztów pobytu dzieci w
placówkach

8.

Umożliwienie
funkcjonowania
terenie gminy
wspierających.

9.

Prowadzenie monitoringu
sytuacji
dziecka
z
rodziny
zagrożonej
kryzysem
lub
przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji
opiekuńczowychowawczej

10.

- liczba rodzin wspierających

MGOPS w Gostyniu
na
rodzin

MGOPS
w
Gostyniu, - liczba rodzin i dzieci
Policja,
Zespół objętych monitoringiem i
Interdyscyplinarny, placówki procedurami
oświatowe

Profesjonalizacja kadr - Urząd Miejski w Gostyniu
szkolenia specjalistyczne MGOPS Gostyń

- liczba szkoleń
- liczba profesjonalistów
objętych szkoleniami

Dla realizacji zadań zakłada się następujące działania:
Pomoc i wsparcie asystenta rodziny w:
1) opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
4) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
5) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
6) wspieraniu aktywności społecznej rodzin;
7) motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
8) udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
9) motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
10) udzielaniu

wsparcia

dzieciom,

w

szczególności

poprzez

udział

w

zajęciach

psychoedukacyjnych;
11) podejmowaniu

działań

interwencyjnych

i

zaradczych

w

sytuacji

zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
12) prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13) prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14) dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

i przekazywanie tej oceny,
15) sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
16) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
17) współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami,
których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
18) wykonywaniu innych czynności i obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
Poradnictwo specjalistyczne:
Praca z rodziną może być prowadzona w formie konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego (psychologicznego, prawnego), treningu umiejętności wychowawczych dla
rodziców, psychoedukacji, mediacji. Narzędziem wzmocnienia rodziny może być również
doradztwo
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, dbałości o higienę osobistą i otoczenia.
Tam, gdzie jest to możliwe, praca w ramach Programu powinna opierać się o pełną
współpracę z rodziną.
Niezwykle ważnym elementem jest również dostęp rodziny do pomocy prawnej,
szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Placówki wsparcia dziennego:
Pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi świadczą również placówki wsparcia
dziennego. Zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone:
1. w formie opiekuńczej (świetlice),
2. specjalistycznej, realizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne,
kompensacyjne oraz logopedyczne; konsultację pedagogiczną, psychologiczną, pomoc
wolontariuszy w nauce dzieciom.
Pomoc w formie rodzin wspierających
Pełnienie

funkcji

rodziny

wspierającej

może

być

powierzone

osobom

z bezpośredniego otoczenia rodziny i dziecka. Zadania rodziny wspierającej to m.in. pomoc
w opiece nad dziećmi, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspólne spędzanie czasu
wolnego. Pomoc ta będzie wynikać z przyjętego i zaakceptowanego planu pomocy rodzinie,
a realizowana będzie na podstawie zawartej umowy. Rodzina wspierająca może otrzymać
zwrot kosztów świadczonej pomocy, co zostanie określone w treści umowy.
W celu podniesienia skuteczności oddziaływania rodzin wspierających, należy
zadbać o ich przygotowanie poprzez poradnictwo oraz szkolenie.
Partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
-

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;

-

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;

-

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej:
Monitorowanie sytuacji dzieci przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gostyniu z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: wizyty w środowisku,
wnioskowanie o przyznanie asystenta rodziny, wsparcie wolontariuszy, kierowaniu do
placówek wsparcia dziennego. Interdyscyplinarne wsparcie rodziny przez specjalistów takich
jak: pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator rodzinny, pedagog szkolny, policja, GKRPA.
Profesjonalizacja kadr:
Udział asystenta rodziny oraz innych specjalistów w szkoleniach specjalistycznych,
konferencjach, warsztatach, spotkaniach doradczych.
IX.

Źródła finansowania Programu

1. Środki własne Gminy Gostyń,
2. Dotacje z budżetu państwa,

3. Środki pozabudżetowe.
X.

Monitoring i ewaluacja Programu
Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Gostyń na lata

2019 – 2021 jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu. Sprawozdania
z realizacji Programu będą przedkładane Burmistrzowi Gostynia w terminie do 31 marca
każdego roku. Sprawozdania będą sporządzane na podstawie informacji uzyskanych od
podmiotów uczestniczących w realizacji zadań programowych za rok poprzedni.
W przypadku niedostatecznych efektów w trakcie realizacji Programu przewiduje się
zmianę zadań i wskaźników.
Opracowanie: Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Gostyniu

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Żywicki

Uzasadnienie
do uchwały nr VII/99/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny gminy Gostyń na lata 2019-2021

Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
rada gminy uchwala gminne programy wspierania rodziny. Zadaniem własnym gminy jest
opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, o czym stanowi
art. 176 pkt 1 ustawy.
W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Programu wspierania rodziny gminy Gostyń na lata 2019-2021.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Żywicki

