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GMINNY PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
NA LATA 2013-2016

I. Wprowadzenie
Rodzina jest podstawową wspólnotą społeczną, ponieważ z niej wyrasta całe społeczeństwo.
Jest też najważniejszą instytucją przekazującą dziedzictwo narodowe i doświadczenia przeszłych
pokoleń. Pokazuje i utrwala najważniejsze wartości. Jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem,
w którym kształtują się postawy, zachowania i poglądy. Postawy społeczne dorosłego człowieka są
zdeterminowane przebiegiem socjalizacji w pierwszych latach życia. Rodzina funkcjonalna,
konsekwentnie spełniająca swoje zadania, stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci,
źródło poczucia bezpieczeństwa oraz kształtuje poczucie własnej wartości. Oddziałuje w sposób
świadomy i nieświadomy na dziecko kształtując jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest też
najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Dlatego, jeśli
w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania
rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Problemy występujące
w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Choroba alkoholowa,
przemoc w rodzinie, bezradność opiekuńczo-wychowawcza to główne problemy dezorganizujące
życie rodzin. Często towarzyszy im również problem ubóstwa czy też długotrwałego bezrobocia.
Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny, należy konsekwentnie realizować
zasadę nie zastępowania jej w podstawowych funkcjach, a wspomagania i wspierania na rzecz
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania. Podstawowym
założeniem Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Czechowicach-Dziedzicach na lata 2013-2016, zwanego dalej Programem, jest
skuteczne wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do prawidłowego spełniania swoich zadań.
W myśl Preambuły ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wszelkie działania
w tym obszarze powinny dokonywać się „dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony
i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia,
w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony
przysługujących im praw i wolności; dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa
oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci;
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się
i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez
współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.
II. Podstawa prawna
Podstawą prawną Programu jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
Program spójny jest z:
- Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 182)
- Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 20092013.
III. Adresaci
Adresatami Programu są rodziny doświadczające trudności w sferze opiekuńczowychowawczej zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz takie, którym została
ograniczona bądź odebrana władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej
z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice.

IV. Cele
Cel główny:
Skuteczne wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w przywracaniu im zdolności do prawidłowego
wypełniania funkcji rodzicielskiej.
Cele szczegółowe:
1. Diagnozowanie sytuacji rodzin zagrożonych odebraniem dziecka oraz rodzin, którym władza
rodzicielska została ograniczona bądź odebrana poprzez umieszczenie dzieci
w pieczy zastępczej oraz ich środowiska rodzinnego.
2. Koordynacja działań Programu.
3. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze
opiekuńczo – wychowawczej oraz tym, którym władza rodzicielska została ograniczona bądź
odebrana poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

4. Podnoszenie kompetencji zawodowych asystentów rodziny, pracowników realizujących
działania na rzecz wspierania rodzin oraz kompetencji wychowawczych rodziców.
V. Działania służące realizacji Programu
1. Diagnozowanie sytuacji rodzin zagrożonych odebraniem dziecka oraz rodzin, którym władza
rodzicielska
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bądź
odebrana
poprzez
umieszczenie
dzieci
w pieczy zastępczej oraz ich środowiska rodzinnego.
1.1
Zbieranie
i
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w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskich,
1.2 Prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci wychowujących się w rodzinach przeżywających
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej lub zagrożonych kryzysem.
2. Koordynacja działań Programu.
2.1 Stała współpraca z osobami i instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
3. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze
opiekuńczo – wychowawczej oraz tym, którym władza rodzicielska została ograniczona bądź
odebrana poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
3.1 Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
3.2 Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży,
3.3 Wsparcie asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej na
rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
3.4 Partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (10% wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na
opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków
na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej).
4. Podnoszenie kompetencji zawodowych asystentów rodzin, pracowników realizujących
działania na rzecz wspierania rodzin oraz kompetencji wychowawczych rodziców
4.1 Szkolenia i superwizja dla asystentów rodzin oraz pracowników realizujących działania dotyczące
wspierania rodzin,
4.2 Spotkania dla rodziców mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych,
np. trening umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia.
VI. Finansowanie
Finansowanie Programu
środków pozabudżetowych.

odbywać się będzie w ramach środków budżetu Gminy oraz

VII. Monitorowanie i ewaluacja
Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Czechowicach-Dziedzicach na
lata 2013-2016 jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez sporządzenie rocznego sprawozdania
z przeprowadzonych działań.
Sprawozdanie z realizacji Programu przedłożone zostanie w terminie do 31 marca każdego
roku Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
Załącznik:
Harmonogram działań Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Czechowicach-Dziedzicach na lata
2013-2016.

