UCHWAŁA NR XI/83/16
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 i poz. 1890) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Lipsk na lata 2016 – 2018, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz
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WSTĘP

Pierwszy Program Wspierania Rodziny w gminie Lipsk opracowano na lata
2013-2015. Program przyjęty został Uchwałą NR XXIII/198/213 Rady Miejskiej
w Lipsku i był odpowiedzią na obowiązek nałożony na gminy ustawą z dnia 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to nakazuje
samorządowi podejmowanie działań wspierających wobec rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz organizacji
pieczy zastępczej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego realizują
w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami
pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) działania
realizowane przez samorząd gminy to:
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,
3
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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,
zamieszkałego na terenie gminy,
8. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych
zaległościach z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej, za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Rodzicielstwo jest jednym z najtrudniejszych zadań, które życie przed nami stawia.
Rodzina w sposób świadomy i nieświadomy oddziałuje na osobowość dziecka,
przekazuje mu swój system wartości, tradycje, poglądy, ukierunkowuje jego
aktywność i postępowanie na całe życie. Jest ona najbardziej stabilnym punktem
odniesienia

w

doświadczeniu

dziecka

Dzieci

wychowywane

w

poczuciu

bezpieczeństwa oraz w atmosferze dobrych, bliskich związków ze swoimi rodzicami
są o wiele lepiej przygotowane do interakcji i współżycia z ludźmi w dorosłym życiu,
w kręgu najbliższych znajomych i społeczeństwie jako całości.
W obecnych czasach wychowywanie dzieci wydaje się trudniejsze niż
kiedykolwiek wcześniej. Współczesna rodzina przeżywa kryzys i jest to pogląd
powszechny.
Wśród czynników, które składają się na dezintegrację rodziny, wymienić należy:
niski poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność życiową
członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, ciągły wzrost bezrobocia,
niski poziom wynagrodzeń za pracę i wiążące się z tym zjawisko poczucia izolacji
społecznej, krzywdy, a co za tym idzie wycofanie się z życia społecznego, bierność,
często pogorszenie stanu zdrowia, a także w dużym stopniu uzależnienia od alkoholu
czy innych substancji psychoaktywnych jednego lub obojga rodziców, niewydolność
wychowawczą rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem
4
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dzieci. Wymienione tu czynniki bardzo często są przyczyną zepchnięcia rodzin do
systemu

pomocy

społecznej.

Zazwyczaj

niekorzystne

sytuacje

w

rodzinie

współwystępują ze sobą. Zjawiska te prowadzą zazwyczaj do rozpadu rodziny, a tym
samym wzrostu rodzin niepełnych, pogłębiają bezradność rodzin w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzą za sobą zjawisko przemocy rodzinnej.
Rodziny te znajdują się więc w kręgu zainteresowań pomocy społecznej.
Pozostawienie ich bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej
spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie
różnorodnymi konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci.
Kryzys, który przeżywa współczesna rodzina przejawia się zachwianiem lub
niewypełnieniem jednej lub więcej funkcji rodziny. Wpływa niekorzystnie również na
kondycję społeczeństwa. Polega na tym, iż dorośli członkowie rodzin dysfunkcyjnych
odrzucają podstawowe i obowiązujące normy społeczne i tak funkcjonują nie tylko
w rodzinie, ale i w szerszej grupie społecznej, na zewnątrz rodziny. Ponadto, młode
jednostki,

przechodzące

proces

socjalizacji

w

rodzinie

dysfunkcyjnej,

czy

patologicznej wkraczają w życie społeczne z pewnym uciążliwym psychicznym
bagażem wyniesionym ze struktur rodzinnych – może nim być zarówno odrzucenie
powszechnie obowiązujących norm społecznych, jak i nieprzystosowanie do życia w
społeczeństwie, jak i w późniejszym czasie - niechęć do założenia własnej rodziny lub
nieumiejętność prawidłowego funkcjonowania w niej.
W przypadku jakiejkolwiek dysfunkcjonalności rodziny dziecko ma prawo do
specjalnej ochrony i pomocy państwa. Wszelkie działania służb i instytucji
pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być zintegrowane
i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa do utrzymania
kontaktów z rodzicami.
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I. UWARUNKOWANIA PRAWNE

Realizacja polityki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej opiera się
między innymi na poniższych aktach prawnych :
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
(Dz. U. z 2013r. poz. 135, z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180,poz. 1493, z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356, z późn. zm.).
4) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163).

II. DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE LIPSK
Gmina Lipsk na rok 2014 liczyła 5 407 mieszkańców. Jest jedną z pięciu gmin
należących do Powiatu Augustowskiego. Na terenie gminy Lipsk znajduje się
30 sołectw. Lipsk położony jest w rejonie przygranicznym północno – wschodniej
części kraju w województwie podlaskim. Na północy sąsiaduje z gminą Płaska
(powiat augustowski), od południa z gminami Dąbrowa Białostocka i Nowy Dwór
(powiat sokólski), od zachodu z gminą Sztabin (powiat augustowski), na wschodzie
graniczy z Białorusią.
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Rysunek 1. Gmina Lipsk na tle powiatu augustowskiego

W oparciu wykorzystano mapy cyfrowe IMAGIS
Źródło: www.gminypolskie.pl

W celu właściwego zaplanowania działań Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lipsku dokonał diagnozy dotyczącej dysfunkcjonalności rodzin
w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo –wychowawczej.
Według analizy pracowników socjalnych bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych w 2015r. zdiagnozowano w 9 środowiskach, przy czym część tych
rodzin przy zapewnieniu wsparcia MGOPS m.in. pracowników socjalnych oraz
asystenta rodziny, jest w stanie zapewnić dziecku właściwy rozwój fizyczny
i duchowy, co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej.
W Gminie Lipsk od 2014 roku zatrudniony jest asystent rodziny. W 2014 roku
obejmował on wsparciem 8 rodzin, które miały trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczych. W roku 2015 r. asystent rodziny współpracował
z 9 rodzinami, w tym 28 dziećmi.
Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki i polega na
aktywnym wspieraniu rodziny. Zadaniem asystenta jest całościowe wspieranie rodzin
wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Celem pracy asystenta
jest osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która
umożliwi jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do
7
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oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania
kryzysu w rodzinie. W oparciu o ustawę z dnia 27.04.2012 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
została wprowadzona zmiana m.in. w przepisach Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego
stanowiąca, iż Sąd może zobowiązać rodziców biologicznych, jak i samego
małoletniego

do

określonego

postępowania,

w

szczególności

do

pracy

z asystentem rodziny bądź realizowania innych form pracy z rodziną.
Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja
dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych
przez niego działań pomocowych ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę
umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo –
wychowawczych. Działania asystenta polegają na aktywnym wspieraniu rodziny,
w której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez tę rodzinę i ma charakter
kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniącą tą funkcję dba o rozwiązanie
podstawowych problemów socjalnych rodzin – mieszkaniowych, materialnych,
zdrowotnych, czy prawnych. Ponadto pomaga również w rozwiązaniu problemów
podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej)
i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera
również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej. Do jego
zadań należy też motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych lub kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub
kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów
wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny zachęca
bezrobotnych do podjęcia pracy i wspiera ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia.
Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku
czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem
asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dzieci w miejscu
zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji
sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem. Realizując
zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, praca
8
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asystenta koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej
sytuacji życiowej rodzin, w których są dzieci. Głównym celem asystentury było
podniesienie

umiejętności

opiekuńczo-wychowawczych

prowadzenia

gospodarstwa

domowego,

radzenia

sobie

rodziny,
z

umiejętności

problemami

dnia

codziennego.
W momencie gdy pomoc w danym środowisku rodzinnym nie będzie dawała
zadawalających efektów decyzją sądu dziecko może zostać zmieszczone w pieczy
zastępczej a gmina Lipsk jest obowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie
dziecka w tej pieczy. Niżej zamieszczony wykres przedstawia jak z roku na rok
wzrasta koszt utrzymania dzieci z terenu gminy Lipsk w pieczy zastępczej.

Wykres 1.
Koszt utrzymania dzieci z terenu gminy Lipsk w pieczy zastępczej w latach
2013 – 2015.

70 000,00 zł

2015

60 000,00 zł
50 000,00 zł
40 000,00 zł
30 000,00 zł

2014

20 000,00 zł
10 000,00 zł

2013

0,00 zł
5 494,77 zł

22 647,95 zł

65 312,97 zł

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
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Tabela 1.
Liczba dzieci z terenu gminy Lipsk umieszczonych w pieczy zastępczej.

Liczba dzieci
umieszczonych w pieczy
zstępczej w danym roku
Liczba dzieci łącznie
przebywająca w pieczy
zastępczej w danym roku

2013 r.

2014 r.

2015r.

8

2

4

8

10

14

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Z analizy danych sprawozdawczych prowadzonych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku wynika, że niezbędna jest praca w zakresie
wsparcia rodzin z gminy Lipsk na różnych płaszczyznach. Poniższe tabele
przedstawiają dane dotyczące liczby mieszkańców gminy objętych przez M-GOPS
wsparciem z zakresu pomocy społecznej oraz powody przyznania pomocy rodzinom
w latach 2012-2014.

Tabela 2.
Beneficjenci pomocy społecznej w gminie w latach 2012-2014.
2012 r.

2013 r.

2014 r.

Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie

723

554

468

Liczba rodzin

350

318

280

Liczba osób w rodzinach

1244

1101

929

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
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Tabela 3.
Powody przyznania pomocy społecznej w gminie w latach 2012-2014.
Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin
Powód przyznania pomocy

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Ubóstwo

301

284

258

1119

1008

878

Sieroctwo

1

0

0

2

0

0

Bezdomność

5

5

3

6

5

5

Potrzeba ochrony macierzyństwa

93

94

60

519

472

337

Bezrobocie

130

138

137

411

411

413

Niepełnosprawność

65

65

66

214

216

192

Długotrwała lub ciężka choroba

102

96

98

333

311

289

43

46

40

153

168

153

Przemoc w rodzinie

1

0

1

4

0

1

Alkoholizm

24

28

28

57

55

47

Narkomania

0

0

0

0

0

0

Trudności w przystosowaniu do
życia

1

3

0

1

3

0

Brak umiejętności w
przystosowaniu
do życia młodzieży opuszczającej
Placówki opiekuńczowychowawcze

0

0

0

0

0

0

Zdarzenie losowe

4

3

0

14

10

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

0

0

0

Bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego

po opuszczeniu zakładu karnego

Dane Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
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W latach 2012-2014 najczęstszymi przyczynami przyznawania pomocy
społecznej w gminie były bezrobocie i ubóstwo. Istotne przyczyny świadczenia
pomocy społecznej w gminie stanowiły także długotrwała i ciężka choroba,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. W mniejszym stopniu mieszkańcy
gminy korzystali z pomocy społecznej z takich przyczyn, jak alkoholizm,
bezdomność, sieroctwo czy przemoc w rodzinie.
Rodziny dotknięte przemocą kierowano do Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, który
zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną ZI. Osoby pokrzywdzone coraz częściej
mówią o istniejącym problemie, bo przecież celem „Niebieskich Kart” jest
rozpoznawanie przemocy i usprawnianie pomocy oferowanej przez przedstawicieli
różnych służb w środowisku lokalnym oraz tworzenie warunków do systemowego
i interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.
Poniższa tabela obrazuje ilość Niebieskich Kart przekazanych do Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Tabela 4. Liczba formularzy „Niebieska Karta” przekazana do Zespołu
Interdyscyplinarnego

Liczba rodzin
objętych procedurą
„Niebieskiej Karty”

2012 rok
11

2013 rok
18

2014 rok
9

2015 rok
5

Dane Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

Z danych Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wynika, że w latach 2012-2014 wpłynęło 106 wniosków o skierowanie na leczenie
odwykowe. Wnioski składane były przez członków rodziny oraz poniższe instytucje w
następujący sposób:
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Tabela 5.
Liczba złożonych wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe.

L.p.
1.
2.
3.
4.

okres

2012

2013

2014

20
2
21

16
0
18

8
0
19

0

2

0

Członkowie rodzin
policja
Prokuratura
Zespół
Interdyscyplinarny

Dane Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku

Tabela 6.
Liczba osób wobec których Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lipsku podjęła działania w latach 2012- 2014.
2012r.

2013r.

2014r.

44

36

27

5

3

4

3

5

6

3

5

6

Liczba osób z którymi GKRPA
przeprowadziła rozmowy interwencyjnomotywujące w związku z nadużywaniem
alkoholu
Liczba osób uzależnionych od alkoholu,
wobec których GKRPA wystąpiła do sądu z
wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia
leczenia odwykowego
Liczba osób dotkniętych przemocą w
rodzinie, z którymi kontaktowali się
członkowie GKRPA
Liczba sprawców przemocy w rodzinie,
których GKRPA skierowała na terapię

Dane Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku

13
Id: 97DE4225-D72C-41B6-B50F-6E69F56D0187. Podpisany

Strona 13

W ramach podejmowanych działań GKRPA przeprowadzała rozmowy
interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu. W 2012 roku liczba
osób nimi objętych była najwyższa -44 w porównaniu do lat 2013 – 36 porad i 27
porad w 2014 roku. W analizowanym okresie wahała się liczba osób uzależnionych od
alkoholu, wobec których GKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do
podjęcia leczenia odwykowego ( 5 w 2012 r. do 3 w 2013 r.,4 w 2014 r.).
Jeśli chodzi o działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w latach
2012-2014 GKRPA kontaktowała się z odpowiednio 3, 5 i 6 osobami dotkniętymi tym
problemem, a w sumie 14 osoby skierowała na terapię.

III. ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY LIPSK
Na terenie gminy Lipsk funkcjonują następujące instytucje i organizacje, które
mogą współpracować ze sobą w realizacji Programu:

INSTYTUCJE RZĄDOWE I
SAMORZĄDOWE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1.
2.
3.
4.

Burmistrz Miasta
Rada Miejska
Placówki Oświatowe
Komisja
ds.
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
5. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

1. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”
2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta
„Przebiśnieg”
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IV. ANALIZA SWOT NA TERENIE GMINY LIPSK

Słabe strony

Mocne strony
 wsparcie ze strony organizacji
pozarządowych
 aktywna działalność organizacji
pozarządowych
 realizacja programów
pomocowych współfinansowanych
przez gminę (dożywianie, asystent
rodziny, itp.)
 funkcjonowanie Zespołu
Interdyscyplinarnego
 prężnie działająca Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
 odpowiednia do potrzeb liczba
pracowników socjalnych
 wyspecjalizowana kadra
pracowników socjalnych
 dobre rozpoznanie potrzeb w
zakresie pomocy społecznej
(potrzeb środowiskowych)
 wysokie poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców gminy

 wzrastająca liczba ludzi ubogich
 wzrost liczby rodzin
dysfunkcyjnych
 wyuczona bezradność,
roszczeniowość postaw
 niechęć rodzin do współpracy
 rozluźnienie więzi rodzinnych
 alkoholizm w wielu rodzinach
 patologie społeczne,
 przemoc w rodzinach
 bezradność opiekuńczowychowawcza w wielu rodzinach
 ograniczone zasoby rzeczowe i
finansowe, które mogą być
wykorzystane na rzecz
rozwiązywania problemów
społecznych
 niedostateczne środki finansowe
na funkcjonowanie pomocy
społecznej oraz zatrudnienie
nowych specjalistów
 niewystarczająca dostępność do
pomocy terapeutycznej,
psychologicznej i prawnej
 ukrywanie problemu przez osoby
uzależnione i ich rodziny
 brak możliwości kompleksowej
pomocy dla całej rodziny
niepełnosprawnego i/lub
niepełnosprawnych
 niewystarczająca edukacji
rodziców z zakresie kompetencji
rodzicielskich
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Zagrożenia

Szanse
 poradnictwo rodzinne
dostosowane do potrzeb
poszczególnych grup rodzin
 propagowanie wzorca rodziny
wielopokoleniowej
 działania integrujące środowisko
lokalne na rzecz inicjatyw
prowadzących do
rozwiązania/złagodzenia
problemów uzależnień
 możliwość ograniczenia
bezrobocia poprzez aktywizację
zawodową
 dostępność do zewnętrznych
źródeł finansowania inwestycji
rozwojowych dla podmiotów
gospodarczych , jednostek
samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych
 rozwój infrastruktury społecznej i
podniesienie jakości życia
mieszkańców
 realizacja różnego rodzaju działań
mających na celu wzmacnianie
więzi rodzinnych, integracji
rodziny oraz zachęcanie do
wspólnego spędzania czasu
wolnego

 narastające zubożenie
społeczeństwa
 brak bezpieczeństwa
emocjonalnego – stresujący tryb
życia (ciągła troska o utrzymanie
pracy)
 wzrastający poziom patologii
społecznych
 negatywne wzorce zachowań w
rodzinach
 degradacja fizyczna, psychiczna,
społeczna osób/rodzin dotkniętych
patologiami społecznymi
 utrwalone złe schematy radzenia
sobie z problemem
 narażenie dzieci zaniedbywanych
przez rodziców na negatywny
wpływ rówieśników
 dziedziczenie postaw, zachowań
rodziców uzależnionych
 roszczeniowa postawa wobec
pomocy społecznej, wyuczona
bezradność, bierność klientów
pomocy społecznej
 występujące zjawisko
pokoleniowego dziedziczenia
bezradności
 nasilający się rozpad więzi
społecznych
 rosnąca liczba rodzin niepełnych
 osłabienie więzi, tradycji
rodzinnych, „stresujący i szybki
styl życia”
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V. CELE PROGRAMU
5. 1. CEL GŁÓWNY
Tworzenie

warunków

sprzyjających

wspieraniu

rodziny

i

jej

prawidłowego

funkcjonowania.
5. 2. CELE SZCZEGÓŁOWE

1) Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnieniu funkcji opiekuńczo –
wychowawczej.
2) Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych.
3) Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.

VI. REALIZACJA PROGRAMU
Lp.

1.

2.

Działania
Pomoc w opiece i
wychowaniu dziecka:
wsparcie asystenta
rodziny, praca
socjalna z rodziną
zagrożoną kryzysem.
Pomoc rodzinie wg
stwierdzonych
potrzeb (pomoc
finansowa, rzeczowa,
usługowa).

3.

Realizowanie
programów i
projektów
wspierających
rodzinę.

4.

Organizowanie
szkoleń, prelekcji,
porad dla rodziców.

Realizatorzy

Wskaźniki

MGOPS

1. Liczba
wspieranych rodzin.

Urząd Miejski,
MGOPS, M-GOK,
Placówki
Oświatowe,
Organizacje
pozarządowe,
Urząd Miejski,
MGOPS, Placówki
Oświatowe,
Organizacje
pozarządowe

1. Liczba rodzin
objętych pomocą.

1. Liczba
realizowanych
programów,
projektów.
2. Liczba
beneficjentów.
Urząd Miejski,
1. Liczba szkoleń,
Placówki
porad, pogadanek,
Oświatowe, M-GOK, prelekcji.
MGOPS,
Organizacje
pozarządowe
17
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5.

6.

Indywidualne
poradnictwo:
zawodowe,
psychologiczne,
pedagogiczne
zawodowe, prawne.
Kursy, szkolenie,
warsztaty dla
pracowników
instytucji
wspierających
rodzinę.

7.

Promowanie
integracji rodzinnej.

8.

Monitorowanie
sytuacji zdrowotnej
dzieci i rodzin
zagrożonych
kryzysem lub
przeżywającej
trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo –
wychowawczej.

9.

Organizowanie
wypoczynku dla
dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych.

10.

Organizowanie grup
wsparcia.

11.

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

Urząd Miejski,
MGOPS, Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Augustowie,
Placówki Oświatowe
Urząd Miejski,
MGOPS

1. Liczba
wspieranych rodzin.
2. Liczba porad.

Urząd Miejski,
Placówki
Oświatowe, M-GOK,
Organizacje
pozarządowe
Placówki zdrowia,
Placówki
Oświatowe, MGOPS,
Zespół
Interdyscyplinarny,
Policja

1. Liczba imprez,
spotkać
integracyjnych.

Urząd Miejski,
MGOPS, Placówki
Oświatowe,
Organizacje
pozarządowe
Urząd Miejski,
MGOPS

1. Liczba
zorganizowanych
form wypoczynku.
2. Liczba
uczestników.
1. Liczba rodzin
wspierających.
2. Liczba
wspieranych rodzin.
1. Liczba
umieszczonych
dzieci.

Urząd Miejski,
MGOPS

1. Liczba szkoleń,
kursów, warsztatów.

1. Liczba
monitorowanych
rodzin.
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VII. EFEKTY I REZULTATY PROGRAMU

W

wyniku

przeprowadzonych

działań

przewidywane

jest

osiągnięcie

następujących efektów:
- polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
- wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka,
- zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego
systemu wsparcia dla rodziny i dziecka,
- poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
- przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej,
- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania
powstawaniu sytuacji kryzysowych,
- poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny,
- wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania
rodziny
i poprawnych relacji rodzinnych,
- rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami
realizującymi
- stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są:
- budżet państwa;
- budżet gminy;
- inne źródła finansowania.
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IX. KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU
1) Stały, bieżący monitoring programu w celu uzyskania danych na temat
realizacji

przyjętych działań w zakresie czasu ich realizacji, wskaźników,

źródeł finansowania oraz przedłożenia na osiągnięcie rezultatów programu.
2) Sprawozdanie z realizacji programu co roku sporządzone i przekładane
Radzie Miejskiej w Lipsku przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lipsku.
3) Ewaluacja mająca na celu udzielanie informacji o osiągniętych rezultatach
i stopniu realizacji celów programu.
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