
UCHWAŁA NR XII/71/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2016 – 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515) , art. 176 pkt. 1 ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2016 – 2018 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Załącznik do Uchwały Nr XII/71/2015

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata
2016 – 2018

I Wprowadzenie i diagnoza problemu.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, 
poglądy i styl życia.

Właściwe wychowanie i prawidłowa opieka nad dzieckiem to silna podstawa dla jego przyszłego 
funkcjonowania w społeczeństwie. Pomyślny rozwój dziecka jest możliwy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. 
W przypadku jakiejkolwiek dysfunkcjonalności rodziny dziecko ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy 
państwa. Wszelkie działania służb i instytucji pracujących dla dobra dziecka i rodziny powinny być zintegrowane 
i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i prawo do utrzymania kontaktów z rodzicami.

Założenia programu mają prowadzić do sytuacji, w której rodziny wymagające wsparcia zaczną samoistnie 
przezwyciężać problemy, działając skutecznie przy współudziale środków własnych, a także zasobów jakie 
gwarantuje środowisko.

Wyrazem dążenia do poprawy funkcjonowania rodziny jest trzyletni Gminny program wspierania rodziny, który 
określa specyfikę zadań oraz sposób, w jaki mają zostać zrealizowane.

Diagnoza lokalna dotycząca dysfunkcjonalności rodzin w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-
wychowawczych została dokonana w oparciu o dane instytucji i organizacji według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych występowała w 8 rodzinach, które wymagają profesjonalnego wsparcia.

Według danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy za 2014 r. w 1 rodzinie, w której 
wychowuje się 3 dzieci występuje przemoc, obecnie liczba takich rodzin wzrosła do 13.

Według danych z Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 3 rodzinach, w których wychowują 
się dzieci wystąpiono do Sądu o podjęcie czynności związanych z poddaniem się obowiązkowemu leczeniu 
w placówkach ds. uzależnień.

Według danych z Sądu Rejonowego 4 rodziny mają ograniczoną władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratora, 
1 rodzina ma nadzór kuratora ze względu na nadzór nad nieletnim, w 3 przypadkach OPS występował o wgląd 
w sytuacje rodziny ze względu na występującą przemoc.

Według danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. 6 dzieci z terenu naszej gminy 
przebywa w rodzinach zastępczych. Ponadto na terenie naszej gminy 4 dzieci , które nie pochodzą z naszej gminy 
przebywa w 1 rodzinie zastępczej.

Pozyskane informacje stanowią podstawę do opracowania zakresu przedsięwzięć gminy w zakresie wspierania 
rodzin.

II Postawą działań ujętych w programie jest :

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Program nawiązuje do Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

III Zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodzin na terenie gminy Wielichowo:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie;
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2. Urząd Miasta i Gminy Wielichowo;

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy;

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

5. Placówki oświatowe;

6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy

7. Centrum Kultury w Wielichowie;

8. Służba zdrowia;

IV Postanowienia ogólne:

1. Realizator i Koordynator programu:

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w partnerstwie z instytucjami, 
placówkami oświatowymi, Centrum Kultury w Wielichowie, specjalistami funkcjonującymi na terenie gminy 
Wielichowo, Powiatową Komendą Policji w Grodzisku Wlkp. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Grodzisku Wlkp. Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp,

Koordynatorem Programu jest: pracownik wskazany przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wielichowie.

2. Odbiorcy programu

Gminny Program wspierania rodziny skierowany jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, dzieci i młodzieży, którym rodzina nie zapewnia i nie sprawuje należytej opieki.

3. Cele programu:

- stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych,

- pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku rodziny naturalnej,

- tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny i jej integracji,

- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny,

- wzmocnienie roli i funkcji rodziny,

- wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

- podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

- dążenie do integracji rodziny,

- podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej,

- podejmowanie działań profilaktyczno- edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży.

4. Oczekiwane rezultaty:

- podniesienie poziomu i rozwój profesjonalnych form pomocy rodzinie w środowisku,

- poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia i pomocy,

- konsolidacja działań różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji,

- pozostawienie dzieci w miejscu zamieszkania,

- reintegracja rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do rodziny.

V. Zadania w zakresie wspierania rodziny.

L.p. Nazwa zadania Partnerzy w realizacji zadania

1 Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności
wsparcia i pomocy asystenta rodziny, praca socjalna, pomoc 

Ośrodek Pomocy Społecznej,
Sąd Rejonowy, PCPR
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finansowa lub rzeczowa
2. Zapewnienie dzieciom wypoczynku letniego, organizowanie 

czasu wolnego
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Centrum Kultury, Placówki 
oświatowe

3. Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego,
Działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz dzieci 
i młodzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja ds. 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Placówki oświatowe

4. Tworzenie warunków do działania rodzin wspierających Ośrodek Pomocy Społecznej,

5. Finansowanie kosztów pomocy, o której mowa 
w art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej

6. Umożliwienie dostępu dzieci do placówek wsparcia 
dziennego, wskazywanie konieczności tworzenia takich 
placówek

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Placówki oświatowe, Gminna 
Komisja ds. Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi

7. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej
8. Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej
Ośrodek Pomocy Społecznej

9. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnym domu 
dziecka

Ośrodek Pomocy Społecznej

10. Współfinansowanie pobytu dziecka w regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

11. Współfinansowanie pobytu dziecka w interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej

12. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny 
zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
(współpraca wszystkich podmiotów działających na rzecz 
dziecka)

Ośrodek Pomocy Społecznej,
Policja
Zespół Interdyscyplinarny
Placówki oświatowe
Inne podmioty

VI Sposób pozyskiwania realizatorów programu.

Zlecanie osobom profesjonalnie przygotowanym, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym wykonywania 
określonych w programie zadań.

VII Źródła finansowania programu.

Działania zawarte w niniejszym programie będą finansowane z budżetu gminy, z dotacji celowych z budżetu 
państwa oraz z innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania.

VIII Sposób kontroli realizacji programu

- sprawozdanie z wykonania w danym roku zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby w tym zakresie 
przedłożone Radzie Miejskiej Wielichowa do 31 marca każdego roku,

- stały monitoring programu prowadzony jest przez osobę odpowiedzialną za realizację programu.

IX Monitorowanie przebiegu programu

- Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje 
niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

- Głównym zadaniem jest zbieranie informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań profilaktycznych 
na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.
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Burmistrz Miasta i Gminy
Wielichowo

Honorata Kozłowska 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)) na gminę nałożony został obowiązek wykonywania zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej między innymi poprzez opracowanie i realizację trzyletniego
gminnego programu wspierania rodziny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Pierwszy taki Program został
opracowany na lata 2013-2015. Obecnie zachodzi konieczność opracowania kolejnego programu, który przyczyni
się do poprawy funkcjonowania rodzin, szczególnie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Przyjęte w ramach Programu zadania są spójne zarówno z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Id: B3DBA8D2-FA4A-416F-8009-15C0F6F2C4A2. Uchwalony Strona 1




