Załącznik do Uchwały Nr IX/34/2015
Rady Gminy Góra Kalwaria z dn. 25.03.2015

Program Wspierania Rodzin w Gminie Góra Kalwaria w latach 2015 – 2018

Program wspierania rodzin został przygotowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9
czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, która w art. 176 nakłada na gminę
obowiązek opracowania i przyjęcia 3 – letnich programów wspierania rodzin.
Rodzina jako podstawowe środowisko dziecka powinna funkcjonować w taki sposób,
który daje możliwość prawidłowego i bezpiecznego rozwoju. Dobrze funkcjonujące rodziny
przyczyniają się do właściwego funkcjonowania społecznego. Rodzina bowiem w sposób
świadomy i nieświadomy oddziałuje na osobowość dziecka, jako pierwsza jest nośnikiem
systemu wartości i tradycji. Rodzina kreuje i ukierunkowuje aktywności przyszłego
obywatela, zatem znacząco przyczynia się do budowania całej społeczności. Dlatego też
bardzo istotne jest prawidłowe jej funkcjonowanie, które wymaga wsparcie ze strony
instytucji i służb, zwłaszcza w sytuacji dysfunkcji. Nie można jednak pomijać aspektu
profilaktyki

i

tworzenia

takich

warunków,

które

będą

sprzyjać

prawidłowemu

funkcjonowaniu rodzin.

§1. 1. Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz profilaktyka środowiska
lokalnego służąca promowaniu społecznie akceptowalnego modelu rodziny.
2.Dla osiągnięcia powyższego celu podejmowane będą takie zadania jak:
1) diagnozowanie środowisk rodzinnych, w tym:
a) diagnozowanie sytuacji rodzin niewydolnych wychowawczo przez asystenta rodziny,
b) regularne kontakty pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi,
c) rozpoznawanie i analiza problemów występujących w rodzinach z problemami opiekuńczo
- wychowawczymi,

d) analiza zachowań demoralizujących dzieci i młodzież podczas pobytu w placówkach
oświatowych;
2) wzmocnienie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu
wychowawczego, w tym:
a) pomoc rodzinom z problemami w eliminowaniu czynnika ryzyka nieprzystosowania
społecznego poprzez pracę z indywidualnym przypadkiem, jak również przez pracę grupową i
budowanie systemu samopomocy;
3) zapobieganie dysfunkcji rodzin, w tym:
a) wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i rodziców,
b) współpraca z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c) zacieśnianie współpracy lokalnych instytucji (OPS, placówki oświatowe, Policja, kuratorzy
sądowi itp.) służącej wszechstronnemu wspieraniu rodzin w ich funkcjach,
4) objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą, w tym:
a) interwencja kryzysowa w rodzinie,
b) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin
niewydolnych wychowawczo z programem działań socjoterapeutycznych,
c) działalność Świetlic Środowiskowych w Górze Kalwarii i Czersku
d) działalność Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Górze Kalwarii
e) działalność Punktu konsultacyjnego przy OPS w Górze Kalwarii
5) profilaktykę, w tym:
a) udział w ogólnopolskich i lokalnych programach, które maja na celu wzmacnianie rodziny
b) wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej
sprzyjających rozwijaniu postaw prospołecznych i empatycznych w stosunku do osób
wymagających wsparcia i pomocy,

c) udział w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych (np. Unia Europejska)
mających na celu ochronę poziomu życia rodzin oraz rozwój specjalistycznego wsparcia dla
rodzin,
6) zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny poprzez:
a) zapewnienie pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
w ramach przepisów ustawy o pomocy społecznej,
b) objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci w ramach wieloletniego
programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”,
c) praca z rodzinami, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, zmierzająca do
powrotu dzieci do rodzin
d) prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem i przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałych na terenie
gminy.
§2. Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii przy współpracy
między innymi:
1) placówek oświatowych z terenu gminy;
2) Policji;
3) Sądów;
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie;
5) Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Konstancinie Jeziornie;
6) Świetlic Środowiskowych w Górze Kalwarii i Czersku;
7) Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Piasecznie i Filii w Górze Kalwarii;
8) Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii,
9) organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych

§3. Program finansowany będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa, budżetu
gminy i środków zewnętrznych, jak również ze środków własnych organizacji
pozarządowych.

§4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii do końca lutego każdego roku
przedłoży Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria sprawozdanie z realizacji Programu.
Następnie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie z realizacji Programu zostanie
przedstawione Radzie Miejskiej w Górze Kalwarii.
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