UCHWAŁA NR XXV/202/2017
RADY GMINY MALECHOWO
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Malechowo na lata
2017- 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 179 ust. 2 w zw. z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860), Rada
Gminy w Malechowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Malechowo na
lata 2017-2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Jolanta Kieres
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Id: 34E14778-7EA8-4B60-B5D2-D6FCF81B367A. Podpisany

Strona 2

Spis treści

Rozdział I
Wiadomości ogólne

5

1. Wprowadzenie

5

2. Diagnoza sytuacji demograficznej i społecznej w Gminie Malechowo

5

3. Zasoby gminy

10

Rozdział II
Cele, założenia i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Malechowo na lata 2017-2019

11

1. Cele Programu

11

2. Założenia Programu

15

3. Odbiorcy Programu

15

4. Przewidywane efekty realizacji Programu

15

5. Realizatorzy Programu

16

6. Źródła finansowania

16

7. Monitoring i ewaluacja

16

Id: 34E14778-7EA8-4B60-B5D2-D6FCF81B367A. Podpisany

Strona 3

Rozdział I
Wiadomości ogólne

Wprowadzenie
Rodzina jest najmniejszą a zarazem najważniejszą i niezastąpioną cząstką życia społecznego,
a przede wszystkim środowiskiem, w którym powinien odbywać się naturalny proces kształtowania
osobowości jej członków, a szczególnie dzieci. Ma ona zasadniczy wpływ na kształtowanie tożsamości
i postaw człowieka oraz na jego funkcjonowanie w rolach społecznych. Oddziałując na osobowość
dziecka przekazuje mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowania
na całe życie. Prawidłowe relacje w rodzinie chronią przed powstaniem problemów społecznych,
zwłaszcza przed uzależnieniami, przemocą, niedostosowaniem społecznym. Dlatego, jeśli w
funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane są do wspierania
rodziny i do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Problemy występujące w rodzinie często są
złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Choroba alkoholowa, przemoc w rodzinie,
niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, to główne problemy
dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy również problem ubóstwa, czy długotrwałego
bezrobocia. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników
socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, kuratorów sądowych i
przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania działań na rzecz
rodziny. Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze
strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną rodziny.
Ponadto, praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę,
kompetentną i obiektywną oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej.
Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy doceniać
i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju
dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo - wychowawczej, należy ją wspomagać
tak, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. Stąd założeniem Programu jest wsparcie rodziny
naturalnej przeżywającej trudności poprzez działania ukierunkowane na wzmacnianie rodziny
w wypełnianiu jej podstawowych funkcji.

1. Diagnoza sytuacji demograficznej i społecznej w Gminie Malechowo
Gmina Malechowo jest gminą wiejską położoną w województwie zachodniopomorskim. Jak
wynika z danych uzyskanych z Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., gmina liczyła

Id: 34E14778-7EA8-4B60-B5D2-D6FCF81B367A. Podpisany

Strona 4

6593 mieszkańców, wśród których większość stanowiły kobiety. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku
życia stanowiły 21% ogółu mieszkańców.
Ludność zamieszkująca gminę utrzymuje się głównie z rolnictwa, handlu oraz usług. Część
mieszkańców pracuje poza miejscem zamieszkania.

Tabela nr. 1.
Stan ludności Gminy Malechowo na dzień 31 grudnia 2016r.

Ogółem

6 593

Kobiety

3 309

Mężczyźni

Wiek

Wiek

Wiek

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

1 410

4 203

980

3 284

Dane: opracowanie własne GOPS Malechowo.

Zgodnie z uchwałą nr XIV/154/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2011r. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczony został jako podmiot właściwy do realizacji zadań w zakresie
wspierania rodzin w formie organizacji pracy z rodziną.
W Gminie Malechowo funkcjonuje szeroki wachlarz form pomocy dla dziecka i rodziny
ze strony różnych instytucji pomocowych. Są to zarówno poradnictwa jak i konkretne usługi, które
wspierają zwalczanie bezradności opiekuńczo – wychowawczej, zajmują się profilaktyką, walką
z sytuacjami kryzysowymi, nałogami, czy uzależnieniami. Powyższe instytucje wspierają i pomagają,
w stworzeniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej.
W systemie pomocy społecznej, przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione
i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i wspólnie prowadzące
gospodarstwo domowe. W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie objął
szeroko rozumianym wsparciem 344 rodzin, liczących łącznie 1245 osób, co stanowiło 18,93% ogólnej
liczby osób zamieszkujących w gminie.

Tabela nr 2.
Liczba i struktura rodzin objętych pomocą w latach 2015-2016

Wyszczególnienie

2015

2016

Liczba rodzin

314

344

Liczba osób w rodzinach

1169

1245

17,65%

18,93%

% w stosunku do liczby ludności zamieszkującej w
gminie
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Liczba mieszkańców

6622

6593

Rodziny z dziećmi, w tym:

135

135

- wielodzietne

45

47

- niepełne

42

42

Dane: opracowanie własne GOPS Malechowo.

Wśród rodzin korzystających w 2016 r. ze świadczeń pomocy społecznej było 135 rodzin
z dziećmi. Stanowiły one 39,24% ogółu rodzin objętych pomocą. W kategorii rodzin z dziećmi
znajdowało się 47 rodzin wielodzietnych (liczących troje i więcej dzieci) i 42 rodziny niepełne. Pomoc
udzielana osobom i rodzinom ma na celu przezwyciężenie ich trudnej sytuacji życiowej, której sami nie
są w stanie pokonać. Rodziny były objęte pracą socjalną, usługami opiekuńczymi, pomocą rzeczową,
w tym w formie korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasiłkami finansowymi.
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w porównaniu do 2015 r.
wzrosła, ale od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Oznacza to, że w strukturze
świadczeniobiorców w ostatnim czasie nie zachodzą istotne zmiany. Z pomocy korzysta ustabilizowana
grupa klientów, w tym osoby długotrwale korzystające z pomocy.

Tabela nr 3.
Wybrane powody przyznania pomocy w latach 2015-2016

Liczba rodzin
Powody przyznania pomocy

2015

2016

Ubóstwo

219

207

Bezrobocie

169

146

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i

150

113

- rodziny niepełne

39

32

- rodziny wielodzietne

59

46

Alkoholizm

20

27

Przemoc w rodzinie

2

4

prowadzenia gospodarstwa domowego , w tym:

Dane: Opracowanie własne GOPS Malechowo.

Wśród przyczyn korzystania z pomocy społecznej, które powodują utrwalenie tej sytuacji
i uzależnienie od świadczeń Ośrodka wymienić należy bezrobocie, ubóstwo rozumiane jako całkowity
brak własnych dochodów bądź posiadanie dochodów niewystarczających do zaspokojenia
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podstawowych potrzeb, bezradność w sprawach opiekuńczo –

wychowawczych, uzależnienia,

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność. Niepokojący jest fakt, że dużą grupę adresatów
pomocy społecznej stanowią ludzie w wieku aktywności zawodowej, którzy z powodu braku lub
podejmowania zatrudnienia za niskie wynagrodzenie nie dysponują wystarczającymi środkami, aby
utrzymać rodzinę.
Brak stałych dochodów lub niskie dochody miały wpływ w głównej mierze na liczbę rodzin
zgłaszających się o wsparcie do Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieje się tak głównie w przypadku osób
otrzymujących wynagrodzenie na poziomie najniższej płacy krajowej. Często zdarza się, a zwłaszcza
w przypadku rodzin wielodzietnych, że rodzice pracują, ale ich dochody są niewystarczające
na utrzymanie rodziny.
Rodziny wielodzietne i niepełne stanowią grupę najbardziej zagrożoną niedostatkiem.
Niedostatek materialny sprawia, że rodziny ograniczają kształcenie dzieci z powodu trudności
finansowych i wysokich kosztów związanych z nauką. W ten sposób dokonuje się powielanie przez
dzieci poziomu wykształcenia, statusu zawodowego i materialnego rodziców i tym samym następuje
tzw. „dziedziczenie biedy”.
Rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi stanowią znaczną część klientów
pomocy społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu dzieci łączy się z innymi
dysfunkcjami takimi, jak: uzależnienia, przemoc, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich,
zawodowych. Dysfunkcje te wyrażają się głównie niedojrzałością emocjonalną, problemami we
współżyciu z innymi ludźmi, niezaradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemami
opiekuńczo – wychowawczymi. Analiza sytuacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
wskazuje, że najczęściej i najchętniej korzystają one z biernych form pomocy (zasiłki finansowe, pomoc
rzeczowa). W większości przypadków instrumentalnie traktują instytucje pomocowe oraz ich
pracowników, nie współpracują z nimi na rzecz poprawy własnej sytuacji, starają się uzyskać jak
najwyższe świadczenia lub odpowiednie zaświadczenia (np. z urzędu pracy, punktu konsultacyjnego
terapeutycznego). Taka sytuacja nie daje szansy na poprawę sytuacji życiowej rodziny
i usamodzielnienie, a z reguły prowadzi do uzależnienia się od pomocy, powoduje bierność i postawy
roszczeniowe, sprzyja utrwalaniu problemów i przekazywaniu ich kolejnym pokoleniom. W
większości, rodziny te mają potencjał do tego, aby realizować podstawowe funkcje opiekuńcze i
wychowawcze wobec dzieci przy wszechstronnej pomocy (pedagogiczna, psychologiczna, prawna,
socjalna).
U wielu rodzin objętych pracą socjalną, a często też nadzorem kuratora występują liczne
problemy w opiece nad dziećmi: zaniedbywanie nauki lub nie realizowanie obowiązku szkolnego,
zagrożenie demoralizacją, niska samoocena, złe warunki socjalno – bytowe, różnego rodzaju
uzależnienia zarówno rodziców, jak i dzieci. Brak odpowiedniego, specjalistycznego wsparcia dla tych
rodzin powoduje potencjalne zagrożenie związane z koniecznością umieszczenia dzieci w pieczy
zastępczej.
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W sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub te prawa
zostają im ograniczone, sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej, poprzez
umieszczenie go poza rodziną biologiczną.

Tabela nr. 4.
Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz koszty z tym związane.
Opłata za pobyt obciążająca gminę

Liczba dzieci

Malechowo
2014

2015

2016

2014

2015

2016

Rodziny zastępcze

8

4

10

16131

5049

15453

Placówki opiekuńczo–

1

4

9

4415

11159

39307

wychowawcze
Dane: opracowanie własne GOPS Malechowo.

Aby zapobiegać sytuacjom, w których dzieci należy odebrać z ich naturalnego środowiska oraz
aby przywrócić władzę rodzicielską rodzicom, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej,
rodzinie zostaje przydzielony asystent rodziny.
W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent
rodziny” w latach 2014 – 2016 Ośrodek Pomocy pozyskał środki na dofinansowanie zatrudnienia
asystenta rodziny.

Tabela nr. 5.
Wydatki na asystenta rodziny i liczba rodzin objętych wsparciem
Lp.

Liczba asystentów

2014

1.

1

2015

1

Wydatki związane z zatrudnieniem, w

Liczba rodzin, które korzystały

tym kwota dotacji

z usług asystenta

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1

30 509

33 874

38 630

14

18

18

26 132

17 693

19 650

Dane: opracowanie własne GOPS Malechowo.

Domniemanymi problemami rodzin korzystających z ww. formy pomocy są: niski zakres
kompetencji społecznych i wychowawczych, problem uzależnienia i współuzależnienia, przemoc,
dezorganizacja życia codziennego.
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W celu wsparcia rodziny w wypełnianiu ról rodzicielskich dzieci zamieszkujące gminę
Malechowo zostają objęte opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego.
Placówki wsparcia dziennego na terenie gminy są prowadzone w formie opiekuńczej, zapewniającej
dzieciom:


Opiekę i wychowanie



Pomoc w nauce



Organizacje czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań.

Tabela nr. 6.
Placówki wsparcia dziennego.
Liczba placówek
Lp.

1.

Kwoty wydatkowane na prowadzenie

2014

2015

2016

2014

2015

2016

10

10

11

243 727

351 016

380 675

Dane: opracowanie własne GOPS Malechowo.

W 2017 roku planowane jest utworzenie kolejnej placówki wsparcia dziennego, zgodnie
z zapotrzebowaniem lokalnym.

3. Zasoby gminy
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Malechowo na lata 2017–2019 będzie służył
realizacji gminnej polityki rodzinnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny realizują instytucje opisane
w poniższej tabeli.

Tabela nr 7.
Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Malechowo.

1. Urząd Gminy w Malechowie

Dowozy dzieci do szkół, w tym dzieci
niepełnosprawnych,

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Praca socjalna, pomoc finansowa, rzeczowa,
Malechowie
dożywianie dzieci w szkołach, aktywizacja
społeczno-zawodowa, wspieranie aktywności
lokalnej, prowadzenie placówek wsparcia
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dziennego,
przyznawanie
i
stypendiów, karta dużej rodziny.

wypłacanie

3. Gminna
Komisja
Rozwiązywania Wsparcie psychologiczne, przygotowywanie
Problemów Alkoholowych
i realizowanie programów profilaktycznych
i edukacyjnych wspierających wychowanie
dzieci, młodzieży, przeciwdziałanie problemom
dotyczącym nadużywania alkoholu.
4. Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Wsparcie i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu
problemu przemocy,
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
5. Placówki oświatowo - wychowawcze:
 3 szkoły podstawowe;
 1 gimnazjum;
 2 przedszkola;
 1 punkt przedszkolny;
6. Placówki służby zdrowia

Działalność
edukacyjnowychowawcza,
psychologiczno-edukacyjna,
wsparcie
pedagogiczne, psychologiczne dla rodziców
i dzieci, realizacja programów edukacyjnych.

7. Organizacje pozarządowe

Działalność wychowawcza,
edukacyjna, wypoczynkowa.

8. Parafie z terenu gminy

Działalność charytatywna

Działalność w zakresie profilaktyki i opieki
zdrowotnej.
profilaktyczna,

Dane: opracowanie własne GOPS Malechowo.

Rozdział II
Cele, założenia i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Malechowo na lata 2017 – 2019

1. Cele Programu:
Głównym celem Programu jest stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci
w środowisku biologicznej rodziny oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym
wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych w gminie Malechowo. Ponadto celem jest
stworzenie na terenie gminy skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną sprzyjający
prawidłowemu jej rozwojowi.
Cele szczegółowe:
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1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz wzrost poziomu
zaspokojenia potrzeb dzieci i ich rodzin.
2. Usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej trudności
opiekuńczo-wychowawcze.
3. Ograniczenie sytuacji kryzysowych i negatywnych skutków z nich wynikających
występujących w rodzinach.
4. Rozwój usług i form wsparcia na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom.
5. Zwiększenie świadomości rodzin w zakresie oferowanych form wsparcia.
Cele będą realizowane poprzez działania mające przywrócić rodzinie prawidłowe funkcjonowanie
w sferze opiekuńczo – wychowawczej oraz pełnienia prawidłowych ról społecznych. Praca z rodziną
będzie połączona z jej własną aktywnością. Istotną kwestią jest wsparcie rodziny na etapie pojawienia
się problemów oraz eliminowania sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić rodzinę naturalną. W przypadku
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej – stworzenie możliwości powrotu do rodziny naturalnej.

Cel szczegółowy 1
Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz wzrost poziomu
zaspokojenia potrzeb dzieci i ich rodzin.
Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

1. Wpieranie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczych
przez asystenta rodziny.
2. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego (w tym pomoc
psychologa, konsultanta ds. uzależnień oraz
radcy prawnego).
3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci.
4. Zabezpieczenie środków finansowych na
pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
5. Wspieranie rodzin wielodzietnych
poprzez kontynuowanie realizacji
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
6. Wspieranie w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb dziecka i rodziny
poprzez zapewnienie pomocy materialnej,
rzeczowej pracy socjalnej oraz świadczeń
rodzinnych, alimentacyjnych i stypendium.
7. Udzielanie pomocy rodzinom w
rozwiązywaniu problemów związanych z
niepełnosprawnością członka rodziny przez
asystentów rodziny i pracowników
socjalnych.
8. Organizowanie usług opiekuńczych,

 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Malechowie,
 Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna,
 Urząd Gminy
Malechowo,
 placówki wsparcia
dziennego,
 Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie,
 organizacje pozarządowe.

 liczba rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny,
 liczba zatrudnionych asystentów rodziny,
 liczba dzieci jakie skorzystają z
wypoczynku,
 rodzaj i forma udzielanego poradnictwa
specjalistycznego,
 liczba udzielonych konsultacji i porad,
 wysokość środków przeznaczonych i
poniesionych przez gminę na częściowe
pokrycie pobytu dzieci w różnych
formach pieczy zastępczej,
 liczba dzieci kierowanych do pieczy
zastępczej,
 liczba dzieci przebywających w pieczy
 liczba dzieci powracających z pieczy do
rodzin naturalnych,
 ilość wydanych ogólnopolskich Kart
Dużej Rodziny,
 liczba rodzin oraz osób w tych rodzinach,
która skorzystała z pomocy udzielonej w
formie pracy socjalnej,
 liczba rodzin oraz osób w tych rodzinach,
które uzyskały pomoc pieniężną z GOPS,
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 ogólna liczba rodzin pobierających
świadczenia rodzinne,
 liczba rodzin, którym udzielono pomocy
pod kątem niepełnosprawności członka
rodziny,
 liczba osób, które zostały objęte pomocą
w formie usług opiekuńczych, w tym dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.

specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Analizowanie sytuacji rodzin i
środowiska rodzinnego oraz przyczyn
kryzysu w rodzinie, których dzieci
zagrożone są umieszczeniem w pieczy
zastępczej.
10. Integracja rodzin ze środowiskiem
lokalnym. zastępczej w tym w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.

Cel szczegółowy 2
Usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny przeżywającej trudności
opiekuńczo-wychowawcze.
Działania

Realizatorzy

1. Organizowanie spotkań, konferencji,
prelekcji, seminariów dla przedstawicieli
podmiotów lokalnych działających w
obszarze na rzecz rodzin (kuratorów
zawodowych, pracowników socjalnych,
asystenta rodziny, pedagogów,
pielęgniarek, policjantów, i innych
specjalistów).
2. Organizowanie spotkań w zakresie
budowania partnerstw i współpracy na
rzecz rodziny przeżywającej trudności
opiekuńczo – wychowawcze w rodzinie.
3. Stworzenie skutecznego i sprawnego
przepływu informacji
4. Wzmocnienie współpracy z
kościołami, związkami wyznaniowymi i
organizacjami pozarządowymi w zakresie
działań podejmowanych na rzecz rodzin.
5. Organizowanie systematycznych
spotkań Zespołu ds. asysty rodzinnej
działającego przy GOPS oraz włączanie
do pracy osób pracujących na rzecz
wspierania dzieci i rodziny.
6. Współpraca z koordynatorami
rodzinnej pieczy zastępczej, w
szczególności w zakresie wspierania
rodzin biologicznych w staraniach o
powrót dziecka do domu rodzinnego.
7. Udział asystenta rodziny w
szkoleniach,
warsztatach podnoszących kwalifikacje
zawodowe.
8. Wzmocnienie współpracy na rzecz
rodziny, pracowników socjalnych i
asystenta rodziny z pedagogami,
kuratorami i innymi
specjalistami.

 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Malechowie,
 Urząd Gminy w
Malechowie,
 Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie,
 Komenda Powiatowa
Policji w Sławnie
 Straż Gminna w
Malechowie,
 Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna,
 szkoły/placówki
oświatowe,
 organizacje
pozarządowe działające
w zakresie wspierania
dziecka i rodziny,
 placówki wsparcia
dziennego.
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Wskaźniki







liczba zorganizowanych spotkań,
konferencji lub seminariów
dotyczących problematyki rodziny,
liczba odbytych szkoleń przez
pracowników instytucji
pomocowych,
liczba nawiązanych partnerstw,
liczba odbytych spotkań Zespołu ds.
Asysty Rodzinnej.
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Cel szczegółowy 3
Ograniczenie sytuacji kryzysowych i negatywnych skutków z nich wynikających
występujących w rodzinach.
Działania
1. Organizowanie grup wsparcia i grup
samopomocowych.
2. Zapewnienie rodzinom z terenu gminy
Malechowo dostępu
do nieodpłatnego specjalistycznego
poradnictwa
3. Monitorowanie sytuacji i wspieranie
rodzin przez kuratorów sądowych dla
nieletnich.
4. Pomoc i wspieranie rodziny w
rozwiązywaniu problemów
spowodowanych bezrobociem w
rodzinie.
5. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego.
6. Motywowanie nieaktywnych członków
rodziny do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
7. Organizowanie warsztatów
edukacyjnych dla rodziców i opiekunów.
8. Działania Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
9. Zapobieganie marginalizacji i
degradacji społecznej rodziny dotkniętej
problemem przemocy w rodzinie poprzez
pracę z asystentem rodziny.
10. Organizowanie kampanii lokalnych
na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
11. Monitorowanie sytuacji dziecka z
rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
12. Zapewnienie wsparcia rodzinom
przeżywającym
trudności opiekuńczo-wychowawcze w
formie asystenta rodziny.
13. Motywowanie do podjęcia leczenia
celem minimalizowania uzależnienia i
współuzależnienia.
14. Pomoc w rozwiązywaniu problemów
związanych z uzależnieniem i
współuzależnieniem oraz przemocą przez
asystenta, pracowników socjalnych,
członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i innych
specjalistów.
15. Rozwijanie innowacyjnych form w
zakresie profilaktyki uzależnień i
przemocy

Realizatorzy
 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Malechowie,
 placówki wsparcia
dziennego,
 Sąd Rejonowy,
 Zespół
Interdyscyplinarny
 Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 Komenda Powiatowa
Policji w Sławnie,
 Straż Gminna,
 Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie,
 Placówki oświatowe,
 organizacje
pozarządowe,
 Gminna Biblioteka
Publiczna
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 liczba osób korzystających z grup
wsparcia,
 liczba osób i rodzin jaka skorzystała z
programów profilaktycznych,
 liczba dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach
organizowanych przez placówki
wsparcia dziennego,
 liczba nadzorów kuratorów sądowych
w przypadku dzieci z rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny,
 liczba uczniów korzystających z
programów profilaktycznych w
szkołach,
 liczba podmiotów zaangażowanych w
kampanie,
 liczba wszczętych procedur
„Niebieskiej Karty”,
 liczba rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny wobec, której
odbywały się spotkania Zespołu
Interdyscyplinarnego,
 liczba osób w rodzinach objętych
wsparciem asystenta rodziny wobec
których założono „Niebieska Kartę”.
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Cel szczegółowy 4
Rozwój usług i form wsparcia na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom.
Działania
1. Uczestnictwo specjalistów
zajmujących się
problematyką rodziny, w warsztatach
mających na celu podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.
2. Pozyskiwanie kadry specjalistycznej
wspierającej rodzinę.
3. Rozwój i wspieranie działalności
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i
młodzieży.
4. Realizacja wsparcia rodzin
przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze w formie pracy z
asystentem rodziny.
5. Zapewnienie dostępu do nieodpłatnego
poradnictwa specjalistycznego.
6. Umożliwienie funkcjonowania rodzin
wspierających na terenie gminy
Malechowo i zapewnienie ich
finansowania w przypadku
zdiagnozowanych potrzeb.
7. Prowadzenie działalności
profilaktycznej w ramach realizowanych
programów profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży oraz rodziców i opiekunów w
placówkach wsparcia dziennego
8. Organizowanie działań na rzecz
rodziny
w cyklicznie organizowanych „Dniach
Rodziny”.
9. Upowszechnianie zdrowego stylu życia
rodziny.
10. Wzmocnienie więzi rodzinnych
poprzez
aktywizację rodzin i integrację ze
środowiskiem lokalnym.
11. Rozwój form aktywności
międzypokoleniowej.

Realizatorzy
 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Malechowie,
 Placówki wsparcia
dziennego,
 Urząd Gminy w
Malechowie,
 Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna,
 szkoły/palcówki
oświatowe,
 Komenda Powiatowa
Policji w Sławnie,
 organizacje
pozarządowe,
 Gminna Biblioteka
Publiczna,

Wskaźniki
 liczba szkoleń, warsztatów, w których
uczestniczyli pracownicy placówek
pomocowych, wraz z podziałem na ich
formę (warsztaty, konferencje, itp.),
 liczba rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny,
 liczba odbytych porad w ramach
Poradni PsychologicznoPedagogicznej,
 liczba programów profilaktycznych,
 liczba osób i rodzin, jaka skorzystała z
programów profilaktycznych,
 liczba spotkań dotyczących
upowszechniania aktywności i
współpracy międzypokoleniowej.

Cel szczegółowy 5
Zwiększenie świadomości rodzin w zakresie oferowanych form wsparcia.
Działania
1. Uświadomienie rodzin, mieszkańców
gminy Malechowo o roli podmiotów
działających na rzecz rodziny, w tym
asystenta rodziny.
2. Organizowanie spotkań, konferencji
lub seminariów dotyczących
problematyki rodziny oraz podmiotów

Realizatorzy

Wskaźniki

 Urząd Gminy
Malechowo,
 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Malechowie,
 Placówki wspierające
dzieci i młodzież.

 liczba spotkań, konferencji lub
seminariów dotyczących problematyki
rodziny.
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działających na rzecz rodziny
przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczej.
3. Upowszechnianie sprawdzonych
rozwiązań we współpracy ze
specjalistami przez asystenta rodziny oraz
pracowników socjalnych.

2. Założenia Programu
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Malechowo jest dokumentem przewidzianym
do realizacji na lata 2017–2019. Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego
wsparcia rodziny poprzez działanie mające służyć:


wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny, biologicznej na wczesnym etapie jej
funkcjonowania,



wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrony dzieci
przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem,



poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej
oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy,



zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie
stosownych działań profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych w środowisku,



zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz skuteczne
reagowanie w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielanie wielopłaszczyznowego wsparcia.

3. 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.

4. Przewidywane efekty realizacji Programu
Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka
i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie
negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny i dziecka. Jednym z efektów
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ma być również stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo–wychowawcze.
Stała współpraca instytucji i organizacji gwarantuje wysoki poziom efektywności
podejmowanych działań, zoptymalizuje warunki i możliwości dla wszechstronnej oraz skutecznej
pomocy rodzinie. Zwiększenie stopnia profesjonalizmu jest szansą na poprawę funkcjonowania rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia. Interdyscyplinarny charakter pracy
umożliwi reintegrację rodzin biologicznych poprzez powrót dziecka do naturalnego środowiska
a systemowy model współpracy zwiększy poziom samodzielności rodzin.

5. Realizatorzy Programu
Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie przy
współpracy z następującymi instytucjami:
1. Urząd Gminy w Malechowie,
2. Zespół Interdyscyplinarny,
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. Policja,
5. Placówki oświatowe i kulturalne,
6. Placówki służby zdrowia,
7. Organizacjami pozarządowymi.

6. Źródła finansowania
Realizacja zadań określonych w Programie będzie finansowana:
1. ze środków własnych gminy,
2. z dotacji budżetu państwa,
3. ze środków pozabudżetowych.
Część działań Programu stanowią zadania statutowe realizatorów Programu i nie wymagają
dodatkowych nakładów finansowych.

7. Monitoring i ewaluacja
Koordynatorem programu jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie.

Monitoring będzie polegał na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących zrealizowanych zadań
w ramach przedmiotowego programu, we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego realizacje.
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Przedmiotem

ewaluacji

będzie

skuteczność

podejmowanych

działań

w

oparciu

o analizę założonych wskaźników. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie
co roku do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z realizacji programu.

Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie.
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860) Rada Gminy Malechowo,
biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa w ust. 1, uchwala Gminny Program Wspierania
Rodziny w Gminie Malechowo na lata 2017 – 2019.
Zadaniem programu jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez tworzenie systemu
wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, w taki sposób, aby była w stanie samodzielnie
zmierzyć się z własnymi problemami. Pomoc powinna mieć na celu podtrzymanie umiejętności
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych poprzez wzmocnienie
zasobów tkwiących w poszczególnych członkach rodziny, poprawę jakości życia rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo–
wychowawczych.
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