UCHWAŁA NR IV/31/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów 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 2018 r.,
poz. 994, ze zmianami) w związku oraz art. 176 pkt 1 i 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 zmianami) Rada Miejska Mieroszowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2021, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady
Violetta Kopka
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Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2019
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2021
I. Wprowadzenie
Rodzina jako instytucja społeczna jest w kręgu ciągłego zainteresowania wielu naukowców i specjalistów:
socjologów, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów i z wielu innych dziedzin nauki i praktyki.
Wszystkie nauki w nieustannych badaniach nad rodziną wypracowały liczne, mniej lub bardziej szczegółowe,
definicje określające rodzinę i jej charakter. Augustin Comte, którego definicja rodziny, jako bardzo prosta,
bywa jedną z częściej przytaczanych w różnorodnych opracowaniach naukowych. Określa ona rodzinę jako
podstawową grupę społeczną, na której opiera się społeczeństwo.
Dzisiejsza rodzina napotyka na wiele problemów, z którymi radzi sobie lepiej lub gorzej. Przyczyną
problemów jest między innymi pogorszenie położenia ekonomicznego, czyli bezrobocie, niskie płace, wzrost
kosztów utrzymania. Poważne problemy dotyczą również wychowania dzieci. Współczesny świat jest pełen
zagrożeń i czasami nie sposób ustrzec przed nimi dzieci. Uzależnienie od narkotyków, alkoholu, papierosów
czy Internetu, to najczęstsze kłopoty. Czynniki te wpływają negatywnie na rodzinę i jej rozwój oraz na
wypełnianie
przez
nią
swoich
funkcji.
Trudności występujące w rodzinie często są złożone i do rozwiązania wymagają skoordynowanych działań osób
oraz instytucji działających na rzecz rodzin. Praca z rodziną powinna mieć na celu przywrócenie jej
prawidłowego funkcjonowania, poprzez umożliwienie jej odzyskania lub nabycia umiejętności prawidłowego
pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i społecznych, aby dziecko pozostało w naturalnej rodzinie i tam
zostało przygotowane do prawidłowego funkcjonowania w swoim życiu oraz w społeczeństwie.
II. Regulacje prawne
Zadania gminy w zakresie kreowania polityki lokalnej na rzecz ochrony rodziny i wspierania pieczy
zastępczej nad dziećmi wynikają z:
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
998, ze zmianami)
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zmianami),
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1390, ze
zmianami),
- Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682, ze zmianami).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
998, ze zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego wiele nowych zadań z zakresu wspierania
rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną, m.in.:
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;

Id: AKFMB-IHCMS-AWDFU-ECUDM-UENDS. Uchwalony

Strona 1

4) finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz kosztów związanych z udzielaniem
pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 w/w ustawy, ponoszonych przez rodziny wspierające,
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym,
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo finansowych z zakresu wspierania rodziny,
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.
Gminny Program Wspierania Rodziny zawiera najważniejsze działania podejmowane w celu wspierania
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania
tym rodzinom prawidłowego funkcjonowania. Realizowane zadania koncentrować się będą nie tylko na
dziecku, ale na całej rodzinie. Przyświecającą ideą jest przekonanie, iż to rodzina w pełni gwarantuje właściwy
rozwój człowieka. Dlatego szczególnie ważne staje się wspieranie rodzin naturalnych niewydolnych
wychowawczo lub znajdujących się w kryzysie.
III. Cele
Głównym celem Programu jest wspieranie rodzin zagrożonych problemami oraz przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Cele szczegółowe:
- wspieranie rodzin w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,
- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny,
- zapewnienie profesjonalnej pomocy i wsparcia w środowisku zamieszkania,
- wzrost świadomości dotyczącej planowania życia rodzinnego,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych i wspieranie w leczeniu,
- zapewnienie dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, rodzinnego,
- podejmowanie działań profilaktycznych,
- rozwój placówek wsparcia dziennego,
- umożliwienie korzystania z pomocy asystenta rodziny,
- diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez:
a) wywiad środowiskowy,
b) pracę socjalną,
c) konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin, a w szczególności w zakresie wsparcia rodziny.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:
L.p. Cel

1.

2.

3.

Zadania

-wspieranie rodzin w wychowaniu i edukacji dzieci, -edukowanie rodziców, poprzez
wspieranie rodzin dostarczanie im wiedzy o prawidłowościach/nieprawidłowościach funkcjonowania
w rozwijaniu
rodziny i ich znaczenia dla rozwoju dziecka (np. trening umiejętności
umiejętności
wychowawczych, treningi komunikacyjne, itp.) -prowadzenie działań zmierzających
opiekuńczo –
do poszerzenia wiedzy dotyczącej właściwych postaw rodzicielskich -indywidualne
wychowawczych, spotkania z specjalistami ds. rodziny (m.in. psychologiem, pedagogiem, terapeutą,
socjoterapeutą)
zabezpieczenie
-objęcie dożywianiem dzieci tego wymagających zgodnie z obowiązującymi
podstawowych
przepisami -udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach
potrzeb bytowych ustawy o pomocy społecznej -pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków
dziecka i rodziny lokalowych -zachęcanie do dbałości o zdrowie dzieci i ich rodzin
zapewnienie
-wzmacnianie rodzin przeżywających trudności pracą asystenta rodziny, kuratora
profesjonalnej
i innych specjalistów ds. rodziny -udzielanie rodzinom pomocy w postaci pracy
pomocy i wsparcia socjalnej
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Realizatorzy/partnerzy
-Ośrodek Pomocy
Społecznej -Świetlica
środowiskowa
„Muchomorki” -placówki
oświatowe -organizacje
pozarządowe
-Ośrodek Pomocy
Społecznej -Urząd Miejski
-placówki oświatowe placówki służby zdrowia
-Ośrodek Pomocy
Społecznej, -Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu, -
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w środowisku
zamieszkania

organizacje pozarządowe

4.

wzrost
świadomości
dotyczącej
planowania życia
rodzinnego

-umożliwienie rodzinom udziału w zajęciach z zakresu prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego, zarządzania budżetem -nabycie umiejętności wspólnego
spędzania czasu wolnego w rodzinie a w tym prawidłowego zagospodarowania czasu
wolnego

-Ośrodek Pomocy
Społecznej, -placówki
oświatowe -organizacje
pozarządowe

5.

przeciwdziałanie
przemocy
w rodzinie

-profilaktyka i edukacja z zakresu przemocy w rodzinie (np. trening zastępowania
agresji i złości) -umożliwienie udziału w grupach terapeutycznych dla osób
doznających i stosujących przemoc

-Ośrodek Pomocy
Społecznej -GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny,
-policja, -placówki
oświatowe

6.

zapobieganie
uzależnieniom od
środków
-edukacja dzieci i rodziców w zakresie skutków używania środków psychoaktywnych,
psychoaktywnych -motywowanie do uczestnictwa w terapii i leczeniu uzależnień
i wspieranie
w leczeniu,

-Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mieroszowie,
-GKRPA - placówki służby
zdrowia, -placówki
oświatowe, - organizacje
pozarządowe

7.

zapewnienie
dostępu do
poradnictwa
psychologicznego,
pedagogicznego,
prawnego

-umożliwienie korzystania ze specjalistycznego wsparcia terapeutycznego, prawnego,
psychologicznego i pedagogicznego rodzinom zagrożonym problemami oraz
przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rozpowszechnianie informacji na temat placówek, instytucji oraz organizacji
działających na rzecz dzieci i rodzin

-Ośrodek Pomocy
Społecznej -organizacje
pozarządowe, -placówki
oświatowe, -Urząd Miejski

-udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmacnianie rodziny (np.
Postaw na rodzinę, Zachowaj Trzeźwy Umysł) -udział w projektach
współfinansowanych (np. ze środków Unii Europejskiej, budżetów wojewódzkich
i lokalnych oraz innych źródeł), mających na celu poprawę jakości życia rodzin

-Ośrodek Pomocy
Społecznej -placówki
oświatowe, - MCK, GKRPA -organizacje
pozarządowe -Świetlica
środowiskowa
„Muchomorki -placówki
służby zdrowia

Utworzenie i kontynuacja działania placówek wsparcia dziennego

-Ośrodek Pomocy
Społecznej -organizacje
pozarządowe -Urząd
Miejski

8.

podejmowanie
działań
profilaktycznych

9.

rozwój placówek
wsparcia
dziennego

IV. Odbiorcy programu
Niniejszy program adresowany jest do rodzin wychowujących dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy
Mieroszów, w szczególności dotkniętych problemami bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
przemocy, uzależnieniami, ubóstwa, eurosieroctwa oraz rodziny dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
V. Realizatorzy Programu
- Urząd Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- placówki oświatowe,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- placówki służby zdrowia,
- Mieroszowskie Centrum Kultury,
- Środowiskowa Świetlica „Muchomorki”,
- organizacje pozarządowe,
- Komisariat Policji,
- kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
- pozostałe jednostki organizacyjne.
VI. Źródło finansowania
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Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny pochodzić będą z budżetu gminy
Mieroszów, budżetu państwa, funduszy unijnych oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych
źródeł (projekty, programy i konkursy wspierające rodzinę).
VII. Monitorowanie
Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2021 jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Sprawozdanie z realizacji programu będzie integralną częścią
rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.
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Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2021.Zgodnie z treścią art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zmianami) do zadań
własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny.
Celem Programu jest wspieranie rodzin zagrożonych problemami oraz przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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