
Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR IX/47/11
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie Gminnego programu pomocy dziecku i rodzinie 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 175 z 2009 
r. poz. 1362 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 
142 z 2001 r. poz. 1591) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1. 

W ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki  i opieki nad dzieckiem i rodziną przyjmuje się "Gminny 
program pomocy dziecku i rodzinie" w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załączniki binarne
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             Załącznik do uchwały
             Nr IX/47/11 Rady Gminy Kobiór    
             z dnia 31 sierpnia 2011r

GMINNY  PROGRAM  POMOCY  DZIECKU I RODZINIE 


na lata 2011 - 2016

Gminny Program Pomocy Dziecku i Rodzinie – zwany dalej „Programem” stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kobiór. 


Obszar działania:  problemy opiekuńczo – wychowawcze, rodzinne.


Cel główny 3 :


„Utworzenie systemu wsparcia dla rodzin: dysfunkcyjnych, wielodzietnych i niepełnych”                                                


 w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnych.


1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm).

2. Wprowadzenie


Program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2011 – 2016 charakteryzuje i ujmuje                          
w szczególności role i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w obszarze jego działalności oraz kompetencji wynikającej z obowiązujących ustaw. 


 Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jednym  
z obowiązkowych zadań gminy jest stworzenie gminnego systemu profilaktyki  i opieki nad dzieckiem i rodziną, którego realizacja przyczyni się do kompleksowego wsparcia oraz integracji społecznej osób i grup szczególnego ryzyka.


 Zidentyfikowane problemy społeczne mieszkańców Gminy Kobiór  oraz analiza zgromadzonych danych pozwoliła na określenie kierunków działań i priorytetów do realizacji na najbliższe pięć lat.  Program  służyć będzie głównie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Kobiórze jako podstawa określająca kierunki działań i realizacji zadań wynikających 
z obowiązującego prawa   i potrzeb społeczności lokalnej.

3. Założenia ogólne


Strategicznym celem Programu jest budowa lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie 
w Gminie Kobiór, w ostatecznym efekcie stworzenia systemu, w ramach którego rodzina będzie mogła liczyć na pomoc i kompleksowe wsparcie. 


Rodzina to najważniejsza z grup przynależności każdego człowieka. W jej strukturze rozpoczyna się 
i rozwija życie człowieka, to najważniejsze środowisko wychowawcze. Rodzina warunkuje prawidłowy rozwój biologiczny i psychiczno – społeczny dziecka,jest pierwszą instytucją wychowawczą, w której przebiega proces socjalizacji młodych ludzi, formowanie ich osobowości oraz przygotowanie ich do pełnienia ról społecznych. Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża współcześnie szereg czynników, wśród których istotną rolę odgrywają zjawiska patologiczne. Występujące patologie 
w skuteczny sposób dezintegrują unikatowe środowisko rodziny oraz przyczyniają się do destrukcji najbardziej wartościowych fundamentów funkcjonowania tej najmniejszej komórki społecznej. Jeśli rodzina jest dysfunkcyjna emocjonalnie, opiekuńczo i wychowawczo proces wychowawczy nie przebiega prawidłowo.  W związku z powyższym istnieje konieczność zaplanowania i wdrożenia szczególnych instrumentów mających charakter kompleksowy w polityce społecznej realizowanej przez państwo czy samorządy terytorialne.


 Zgodnie z założeniami ustawy o pomocy społecznej, zadaniem organów realizujących politykę społeczną jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb niezbędnych do życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oaz ich integracji ze środowiskiem. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych rodziny jest jej wsparcie w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym przyjmowaniu i wypełnianiu ról społecznych przez jej członków.


Wyżej wymienione wsparcie powinno być jak najwcześniejsze i mieć głównie charakter profilaktyczny. Głównym czynnikiem kształtowania polityki społecznej na terenie Gminy Kobiór jest budowanie 
i zapewnienie godnych warunków życia dla wszystkich mieszkańców,  ze szczególnym uwzględnieniem dziecka i rodziny.


W realizacji założonych celów  rodzinę należy wspierać, a nie wyręczać ją w jej funkcjach, a lokalny system pomocy dziecku i rodzinie, chcąc przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom, powinien być oparty o następujące zasady działania:


· Bliżej dziecka – najlepiej w rodzinie;


· Wcześniej – zanim narosną problemy;


· Krócej – aby nie zdejmować odpowiedzialności z rodziców na dziecko;


· Bardziej ekonomicznie – poprzestając na formie adekwatnej do potrzeb, wykorzystując potencjał profesjonalistów, bez zbędnego stosowania form opieki całodobowej.


4. Adresaci  Programu


Adresatami Programu są:


· rodziny i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;


· rodziny dysfunkcyjne;


· rodziny w kryzysie;


· rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;


5.  Cele  Programu


Cel główny: zapewnienie mieszkańcom Gminy Kobiór wsparcia i poradnictwa            


   w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych.


Cele szczegółowe:


1. Pomoc rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym.


2. Wspieranie rodzin, w których występuje problem niepełnosprawności.


3. Przeciwdziałanie patologiom występującym w rodzinach; w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, przemocy ;


4. Ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniami                   
i przestępczością;


5. Prowadzenie działań na rzecz ograniczenia marginalizacji, degradacji i bezradności rodzin;


6. Eliminowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne rodzin.

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie i realizację Programu  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze. Opracowany Program jest częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020.


6. Zadania  Programu


		1.

		Cel szczegółowy 1:


Pomoc rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych


zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym



		

		Działania

		Realizatorzy

		Termin realizacji



		1.1

		Pomoc finansowa i materialna, dożywianie w szkole i przedszkolu, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego.

		GOPS, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, Świetlica Środowiskowa, Kuratorium Oświaty, ZHP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

		Zadanie ciągłe



		1.2

		Profesjonalna pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego ( radca prawny,psycholog, pedagog, pracownik socjalny)

		GOPS, PCPR, placówki oświatowe, służba zdrowia, kurator

		Zadanie ciągłe



		1.3

		Wspieranie rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności opieki nad dziećmi; poradnictwo, terapia psychologiczna, psychoedukacja, praca socjalna


Stworzenie systemu współpracy w tym zakresie instytucji wspierających rodzinę.

		PCPR, GOPS, placówki oświatowe

		Zadanie ciągłe



		1.4

		Rozwój form pomocy na rzecz dzieci           
z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych

		PCPR, GOPS, Świetlica Środowiskowa

		Zadanie ciągłe



		2.

		Cel szczegółowy 2


Wspieranie rodzin, w których występuje problem niepełnosprawności 



		2.1

		Pomoc finansowa i materialna w formie;


świadczeń pieniężnych na zakup leków, dofinansowanie leczenia sanatoryjnego, zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rezygnujących z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

		GOPS, PCPR, służba zdrowia

		Zadanie ciągłe



		2.2

		Likwidacja barier architektonicznych; adaptacja i pomoc w wyposażeniu mieszkań i budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

		Urząd Gminy, PCPR, GOPS

		na bieżąco 2011 - 2016r.



		2.3

		Organizowanie dojazdu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-wychowawczych na terenie powiatu i gmin ościennych

		Urząd Gminy

		Zadanie ciągłe



		2.4

		Prowadzenie indywidualnego nauczania dla dzieci niepełnosprawnych objętych obowiązkiem szkolnym

		Placówki oświatowe, pedagog szkolny, PCPR

		Zadanie ciągłe



		2.5

		Pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego ( radca prawny, psycholog, pedagog, terapeuta) 

		PCPR, GOPS, placówki oświatowe, służba zdrowia

		Zadanie ciągłe



		3.

		Cel szczegółowy 3


Przeciwdziałanie patologiom występującym w rodzinach, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, przemocy 



		3.1

		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz wsparcia w formie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, a także działania wobec sprawców i ofiar przemocy domowej.




		Poradnia Odwykowa, Punkt Konsultacyjny, PCPR, GOPS, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Policja.

		Zadanie ciągłe



		3.2

		Organizowanie czasu wolnego od nauki dla dzieci pochodzących z rodzin, w których występuje problem alkoholowy i problem przemocy w rodzinie.

		GKRPA, Świetlica Środowiskowa, GOPS, placówki oświatowe, Dom Kultury, Urząd Gminy

		Zadanie ciągle



		3.3

		Realizacja szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania  alkoholizmowi, narkomanii i przemocy

		Placówki oświatowe, GKRPA

		Zadanie ciągłe



		3.4

		Realizacja pozostałych zapisów Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy          w Rodzinie

		GOPS, GKRPA, Policja, Urząd Gminy, placówki oświatowe, Zespół Interdyscyplinarny

		Zadanie ciągłe



		4.

		Cel szczegółowy 4


Ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniami                       
 i przestępczością.



		4.1

		Pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych – zaangażowanie wolontariuszy do udzielania pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym funkcjonowaniem             w środowisku.

		Świetlica Środowiskowa, GOPS, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Dom Kultury, GOPS.

		Zadanie ciągłe



		4.2

		Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych nieprawidłowym funkcjonowaniem w środowisku poprzez wsparcie psychologiczne 
i pedagogiczne, pracę socjalną, zajęcia socjoterapeutyczne, pomoc materialną (stypendia)

		GOPS, Świetlica Środowiskowa, szkoły

		Zadanie ciągłe



		4.3

		Realizacja szkolnych programów profilaktycznych oraz pogadanek i prelekcji na temat uzależnień, przemocy, przestępczości i innych zagrożeń

		Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Dzielnicowy, GKRPA

		Z zadanie ciągłe



		4.5

		Organizowanie specjalistycznej pomocy dziecku  w sytuacji zagrożenia i kryzysu -kierowanie wniosków  o podjęcie stosownych postępowań przez Sąd Rodzinny, współpraca z lekarzem rodzinnym w zakresie profilaktyki zdrowia




		GOPS, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, PCPR, Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna, Zespół Interdyscyplinarny, kurator, Policja, ośrodek zdrowia

		Zadanie ciągłe



		4 6

		Pomoc w zakresie dożywiania – ciepły posiłek podczas nauki w szkole                     i przedszkolu, a także w okresie wolnym    od nauki ( ferie zimowe, wakacje letnie), podwieczorek podczas zajęć w Świetlicy Środowiskowej, suchy prowiant podczas zajęć wyjazdowych 




		GOPS, placówki oświatowe, Świetlica Środowiskowa

		Zadanie ciągłe



		5.

		Cel szczegółowy 5


Prowadzenie działań na rzecz ograniczenia marginalizacji, degradacji i bezradności rodzin



		5.1

		Poradnictwo rodzinne, praca socjalna, profilaktyka, terapia uzależnień

		GOPS, PCPR, GKRPA, ośrodek zdrowia




		Zadanie ciągłe



		5.2

		Przeciwdziałanie bezrobociu  - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, zatrudnianie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. 




		Urząd Gminy, PUP, GOPS, podmioty gospodarcze działające na terenie gminy.

		Zadanie ciągłe



		5.3

		Realizacja projektu „ Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” -pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kompetencji   i przekwalifikowanie osób długotrwale bezrobotnych

		GOPS, PUP, Urząd Gminy

		do 2013r.



		5.4

		Monitoring rynku pracy w zakresie szacowania zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy

		GOPS, PUP, Urząd Gminy

		Zadanie ciągłe



		5.5

		Kompleksowe wsparcie rodzin poprzez pomoc finansową, rzeczową i usługową      w zakresie pomocy społecznej oraz przyznawanie i wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń   z funduszu alimentacyjnego.




		GOPS

		Zadanie ciągłe



		6.

		Cel szczegółowy 6


Eliminowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne rodzin



		6.1

		Wspieranie rodzin poprzez oddziaływanie interdyscyplinarne – współpraca instytucji działających w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

		GOPS, PCPR, placówki oświatowe, GKRPA, Ośrodek zdrowia, Policja, Sąd, kurator, pedagog szkolny, Dom Kultury, 

		Zadanie ciągłe



		6.2

		Pobudzanie społecznej aktywności                
i inspirowanie działań samopomocowych

		GOPS, Stowarzyszenia, Dom Kultury

		Zadanie ciągłe



		6.3

		Działania profilaktyczne.

		Szkoły, Dom Kultury, GKRPA

		Zadania ciągłe



		6.4

		Tworzenie mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych.

		Urząd Gminy

		2011-2016



		6.5

		Tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy; wspieranie w tym zakresie  podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  utworzenie zakładu  pracy chronionej oraz spółdzielni socjalnej, 

		Urząd Gminy, PUP

		2011-2016



		6.6

		Walka z ubóstwem – wspieranie rodzin       w sytuacjach kryzysowych: przyznawanie świadczeń pieniężnych, świadczeń rzeczowych 
i usługowych, dodatków mieszkaniowych, stypendium

		GOPS, Urząd Gminy

		Zadanie ciągłe



		6.7

		Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego          
i rodzinnego rodziców powracających  na rynek pracy po przerwie związanej             
z urodzeniem/wychowaniem dziecka tzn. po urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub po przerwie związanej z bezrobociem


/utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie opiekunów dziennych/


udział w konkursach – pozyskiwanie środków zewnętrznych, dotacji

		Urząd Gminy, GOPS 

		2011-2013





7.  Źródła finansowania programu.


· środki własne


· środki budżetowe administracji rządowej,


· środki strukturalne Unii Europejskiej


· środki pozyskiwane z innych źródeł.
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