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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie uchwalenia 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 2016 r. poz.
446) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. 2016 r. poz. 575) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Biała.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1.01.2016 r.
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Załącznik do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Stara Biała
z dnia .............
GMINNY PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY
NA LATA 2016 - 2018
I. WSTĘP
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), wprowadzająca daleko idące zmiany
w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Wprowadziła ona nowe regulacje w kwestiach dotyczących
wspierania rodziny oraz organizacji systemu pieczy zastępczej. Od dnia 1 stycznia 2012 roku gmina jest
odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej
i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów
rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.
Do zadań własnych gminy należy:
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) organizowaniu 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,
5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywania
właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

i przeżywającej

8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach z tytułu nie
ponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres dłuższy niż 12 miesięcy
Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym
zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności dzieci. 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. Rodzina jest najbardziej stabilnym
punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Rodzina i stwarzane przez nią możliwości dają dziecku
poczucie więzi i doświadczenie niezmiernie ważne dla jego rozwoju. Praca z rodziną powinna więc być
rozpatrywana z perspektywy potrzeb dziecka. Podstawową przyczyną umieszczania dzieci w różnych formach
opieki zastępczej jest brak realnej pomocy w rodzinie zmarginalizowanej lub rodzinie w kryzysie. Dlatego istotą
działań jest stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, jeżeli ma ona
trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji. Obowiązkiem gminy jest dbanie o dobro swoich
mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
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opiekuńczo-wychowawczych i nie potrafiących samodzielnie rozwiązywać swoich sytuacji kryzysowych.
Działania podejmowane w ramach tego systemu powinny zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie
wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewniony był szybki do niej powrót dla
tych dzieci, które z uwagi na ich dobro, okresowo musiały zostać umieszczone poza rodziną.
Gminny Program wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 jest strategicznym dokumentem gminy Stara Biała
opracowanym w celu realizowania zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie i dziecku.
II. PODSTAWY PRAWNE
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r. nr 78 poz. 483 z późn. zm.),
2. Konwencja o Prawach Dziecka,
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016r. poz. 446),
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016r. poz. 575),
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015r. poz 163 z późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r. poz. 1390),
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. 2016r. poz. 487),
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016r. poz. 224 z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014r. poz. 1863 z późn. zm.)
III. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU
Na koniec 2015 roku gminę Stara Biała o powierzchni 111,12 km2 zamieszkiwało 11.414
mieszkańców, z czego 11.312 to stali mieszkańcy, a 102 osoby to mieszkańcy czasowi – odnotowywany jest
ich systematyczny przyrost spowodowany w dużej mierze osiedlaniem się ludzi napływowych, głównie
z terenu miasta Płocka. Tendencję wzrostową w tym zakresie notuje się od 1989 roku. Przy wzrastającej
liczbie osób osiedlających się na terenie gminy odnotowuje się tendencję spadkową w zakresie procentowego
udziału w ogólnej liczbie ludności dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia. Tendencje te wykazuje
poniższa tabelka.
Tabela nr 1
Dane wg stanu na koniec roku
Liczba mieszkańców gminy ogółem
Liczba dzieci i młodzieży do 18 roku życia
zamieszkujących na terenie gminy
Procentowy udział dzieci i młodzieży w
ogólnej liczbie mieszkańców

2011
10.772

2015
11.414

2.563

2.603

23,79%

22,81%

Struktura mieszkańców gminy Stara Biała według stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco;
Tabela nr 2
Ilość osób zamieszkujących
terenie gminy
do 18 roku życia
w wieku produkcyjnym
w wieku poprodukcyjnym
Ogół mieszkańców gminy
Udział %

na

mężczyźni

kobiety

razem

1.342
3.853
488
5.683
49,79

1.261
3.461
1009
5.731
50,21

2.603
7.314
1.497
11.414
100

Z powyższej tabeli wynika, że na terenie gminy Stara Biała zamieszkuje nieznacznie więcej kobiet, natomiast
w wieku produkcyjnym więcej jest mężczyzn. Osoby w wieku produkcyjnym stanowią 64,08% ogółu
mieszkańców. Dzieci do 18 roku życia stanowią 22,80% ogółu mieszkańców gminy a osoby w wieku
poprodukcyjnym 13,12 %. Średnia wieku mieszkańca gminy wynosi 38 lat, a najstarsza mieszkanka liczy 100
lat. Zatem przyrost demograficzny i jego struktura na terenie gminy Stara Biała przedstawia się korzystnie.
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Gmina Stara Biała w przeważającym stopniu jest terenem rolniczym. Na koniec 2015r. funkcjonowało na
terenie gminy ok. 2000 gospodarstw rolnych. Tendencja w tym zakresie jest malejąca, gdyż na koniec 2011
roku było ich 2488. Z obserwacji wynika, że ulegają zanikowi małe gospodarstwa rolne o powierzchni ok. 5 ha,
które są dzielone na działki budowlane bądź wchłaniane przez sąsiadujące większe gospodarstwa rolne.
Aktualnie największe gospodarstwo rolne na terenie gminy jest powyżej 100 ha, jednak przeważające średnie
gospodarstwa rolne są o powierzchni 15-25 ha ziemi.
Mieszkańcy gminy znajdują zatrudnienie w położonym po sąsiedzku mieście Płocku. Jednak podobnie jak
w całym kraju odczuwalne jest zjawisko bezrobocia, które prowadzi do naruszenia poczucia bezpieczeństwa,
poczucia własnej wartości, ma działanie degradacyjne. Jest ono dotkliwe dla jednostki jak i całej rodziny.
Stwarza zagrożenie patologią społeczną, powoduje degradację materialną i społeczną osób dotkniętych tym
problemem.
Tabela nr 3; Liczba mieszkańców gminy Stara Biała zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Płocku w latach 2011 i 2015

Rok
Liczba osób bezrobotnych na
terenie gminy
- w tym mężczyzn
- w tym kobiet

2011
670

2015
576

275
395

237
339

Jak wynika z powyższych oficjalnych danych PUP w Płocku, problem bezrobocia dotyka 8% osób w wieku
produkcyjnym zamieszkujących na terenie gminy, z przewagą kobiet. W gminie Stara Biała, jak i na terenie
całego kraju bezrobocie jest jednym z głównych problemów społecznych i głównym powodem przyznawania
świadczeń z pomocy społecznej.
Tabela nr 4; Powody przyznania świadczeń z Pomocy Społecznej na terenie gminy Stara Biała w 2011 roku
w stosunku do 2015 roku
Powód trudnej sytuacji życiowej
Liczba rodzin
Rok
2011
ubóstwo
153
bezdomność
8
potrzeba ochrony macierzyństwa
67
- w tym wielodzietność
16
bezrobocie
152
niepełnosprawność
88
długotrwała ciężka choroba
67
bezradność w sprawach opiekuńczych i
28
prowadzenia gospodarstwa domowego
rodziny niepełne
22
w tym
rodziny wielodzietne
8
przemoc w rodzinie
8
alkoholizm
40
narkomania
0
trudności w przystosowaniu do życia
7
po zwolnieniu z zakładu karnego
zdarzenia losowe
2

2015
148
12
66
36
135
86
51

Liczba osób w rodzinach
2011
2015
419
399
8
12
304
316
110
201
497
417
218
220
188
139

34

119

151

24
12
13
41
1

86
52
41
85
0

91
78
55
74
4

2

13

4

1

5

6

Z powyższej tabelki wynika, że trudności w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny wynikają głównie z braku
środków utrzymania generowanych bezrobociem, ale także z bezradności rodziców w sprawach opiekuńczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz czynników patologicznych - głownie alkoholizmu, a także
zaczynającego się pojawiać zjawisku narkomanii. Dane te wskazują w jakich aspektach należy pomóc rodzinie,
ażeby mogła prawidłowo funkcjonować i stanowiła pozytywne środowisko rozwoju dziecka. Rodziny te
otrzymują wsparcie w ramach pomocy społecznej.
Tabela nr 5; Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną na terenie gminy Stara Biała
w 2011 roku w stosunku do 2015r.
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Rok
Liczba
rodzin
objętych pomocą
Liczba
osób
w
rodzinach objętych
pomocą
Pomoc wyłącznie w
formie
pracy
socjalnej
w
rodzinach

2011

2015

229

221

658

642

171

329

Wg danych uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na dzień 31.12.2015 roku na
terenie gminy Stara Biała funkcjonowało 8 rodzin stanowiących pieczę zastępczą dla 12 dzieci. Strukturę pieczy
zastępczej na terenie gminy Stara Biała przestawia poniższa tabelka.
Tabela nr 6;
Miejscowość

Ilość i forma
zastępczych

rodzin

Maszewo Duże
Biała
Kruszczewo
Nowa Biała
Kobierniki
Ogorzelice
Razem

2 - rodziny niezawodowe
1 - rodzina spokrewniona
1 - rodzina spokrewniona
1 - rodzina spokrewniona
1 - rodzina spokrewniona
2 - rodziny spokrewnione
8 rodzin

Liczba
przyjętych
dzieci
2 dzieci
2 dzieci
1 dziecko
1 dziecko
4 dzieci
10 dzieci

Liczba osób które osiągnęły
pełnoletniość przebywając w
pieczy zastępczej
1 osoba
1 osoba

2 osoby

Ponadto na terenie gminy Stara Biała funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Bronowie, w którym
przebywa 5 dzieci i 2 osoby pełnoletnie, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, a także
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie gdzie przebywa 6 dzieci.
Na koniec 2015 roku z terenu gminy Stara Biała umieszczonych było 12 dzieci w rodzinach zastępczych,
z czego 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 2 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 6 dzieci
w rodzinie zastępczej spokrewnionej.
Na koniec 2015 roku 85 rodzin zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała, mających na utrzymaniu co
najmniej trójkę dzieci, korzystało z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
IV FORMY WSPARCIA RODZINY
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej to zespół
planowych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Praca
z rodziną prowadzona jest w formie poradnictwa specjalistycznego, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie
prawa rodzinnego, usług dla dzieci, w tym usług opiekuńczych, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na
celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji w postaci grup wsparcia lub grup samopomocowych.
Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką
i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Ważne jest, aby
było ono wczesne i dotyczyło różnych sfer życia rodziny, ale przede wszystkim skupiało się na wypełnianiu
przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Priorytetem staje się zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
i odpowiednich warunków rozwoju. Zminimalizowanie negatywnych czynników działających na rodzinę
powinno odbywać się poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb dzieci. Praca z rodziną powinna być
ukierunkowana na integrowanie rodziny oraz kształtowanie w niej prawidłowych wartości i norm.
Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny. Z początkiem 2013
roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała został zatrudniony asystent rodziny. Asystent
rodziny współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo
- wychowawczych. Pomoc ta uwzględnia zarówno potrzeby rodzin jak i gotowość do realnego współdziałania.
Indywidualna pomoc służy przede wszystkim rozwiązywaniu konkretnych problemów podopiecznego,
wzbudzaniu w nim wiary w swoje możliwości oraz motywowanie do podejmowania działań do tej pory
uznawanych przez niego za niemożliwe. Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom
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zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na
swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym
i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu
pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem
pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie
ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych. Do
zadań asystenta rodziny należy również wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków
rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu
i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Ponadto asystent motywuje rodziców do udziału w zajęciach grupowych,
mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin zadaniem asystenta jest podejmowanie działań
interwencyjnych i zaradczych. Asystent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy
z rodziną w tym dokonywania okresowej oceny sytuacji rodziny oraz monitorowania funkcjonowania rodziny
przez pół roku po zakończeniu pracy z rodziną. Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji
rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw
przydzielonych rodzin z terenu gminy.
Na koniec 2015 roku asystent rodziny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała
współpracował z 14 rodzinami, z czego w 9 rodzinach za ich zgodą a w 5 rodzinach na podstawie
postanowienia sądu.
Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych potrzebują pomocy w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego, pokonywania
trudności szkolnych, zaburzeń zachowania, przystosowania społecznego itp. W związku z tym, w ramach
wspierania rodziny, dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.
Placówka ta może być prowadzona w formie;
1. opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
2. specjalistycznej,
3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
Głównym zadaniem placówek wsparcia dziennego jest pomoc rodzinie mającej trudności w wypełnianiu
swoich funkcji poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Działania
podejmowane w świetlicach mają również na celu zapobieganie niedostosowywaniu społecznemu
i przestępczości dzieci i młodzieży. Placówki wsparcia dziennego mają charakter profilaktyczny.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje możliwość wsparcia
rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez rodzinę wspierającą.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w opiece i wychowywaniu dziecka,
prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Taka forma wsparcia daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i umiejętnościami radzenia sobie
z problemami życia codziennego.
Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z najbliższego otoczenia np. sąsiedzi, rodziny
zaprzyjaźnione, dalsza rodzina.
V. ZADANIA I REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY
CEL GŁÓWNY
Głównym celem Programu jest wspieranie rodzin z terenu gminy Stara Biała przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz promowanie modelu i wartości rodziny poprzez
rozwój i doskonalenie już zintegrowanego systemu pomocy.
CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel 1
Zadania

Diagnoza i monitoring problemów rodzin oraz skali potrzeb
- systematyczna diagnoza rodzin zamieszkujących na terenie gminy,
- powołanie Zespołu Programowego do monitorowania potrzeb rodzin
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Zakładane
rezultaty
Realizatorzy
Cel 2
Zadania

Zakładane
rezultaty
Realizatorzy
Cel 3

Zadania

Zakładane
rezultaty

oraz skali tych potrzeb na terenie gminy,
- sprecyzowana wiedza na temat rodzin wymagających pomocy,
- ustalenie potrzeb rodzin wymagających pomocy na terenie gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, placówki opiekuńczowychowawcze, Ośrodek Zdrowia w Białej, kuratorzy sądowi
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin
- zapewnienie
pomocy
materialnej
i
rzeczowej
rodzinom
wymagającym wsparcia (zasiłki okresowe, celowe, zasiłki rodzinne, wraz
z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne
i rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia wychowawcze,
stypendia szkolne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, dodatki
mieszkaniowe),
- organizowanie i finansowanie dożywiania dla dzieci i młodzieży
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- wydawanie rodzinom wielodzietnym Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny,
- monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin wymagających
wsparcia,
- podniesienie bezpieczeństwa bytowego i zdrowotnego rodziny,
- zapobieganie rozpadowi rodziny i umieszczeniu dzieci w pieczy
zastępczej z powodów socjalno – bytowych,
- uczenie rodziców i dzieci postaw prozdrowotnych.
Urząd Gminy Stara Biała, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara
Biała, Ośrodek Zdrowia w
Białej, placówki oświatowe, parafie,
organizacje pozarządowe.
Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w
środowisku rodzinnym.
- wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez pracę
socjalną,
współpracę
z
asystentem
rodziny
i
rodziną
wspierającą,
- umożliwienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa min.:
psychologa, logopedy, prawnika, terapeuty,
- organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z rodzin wymagających wsparcia,
- organizowanie warsztatów dla rodziców z rodzin wymagających
wsparcia wzmacniających ich role wychowawczo-opiekuńcze,
- podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie
biologicznej oraz przywrócenia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
rodzicom biologicznym,
- przydzielanie rodzinom w trudnej sytuacji mieszkaniowej mieszkań
socjalnych i komunalnych,
- podniesienie umiejętności rodzicielskich oraz poprawa zdolności
wychowawczo-opiekuńczych rodziców,
- wzrost świadomości w związku z pełnieniem ról rodzicielskich oraz
w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny,
- przywrócenie pozytywnych relacji w rodzinie poprzez poprawę sposobu
komunikacji między członkami rodziny,
- podniesienie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży,
- promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego
czasu dzieci i młodzieży,
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Realizatorzy

Cel 4

Zadania

Zakładane
rezultaty

Realizatorzy

Cel 5
Zadania

Urząd Gminy Stara Biała, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara
Biała, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej, parafie, Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, Posterunek Policji
w Starej Białej, Ośrodek Zdrowia w Białej, Gminna Komisja d/s
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki opiekuńczo –
oświatowe, organizacje pozarządowe.
Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu
zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już
istniejących
- współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
- pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniami,
- pomoc rodzinom dotkniętym przemocą,
- zapewnienie wsparcia przez asystenta rodziny i rodziny wspierające,
- organizowanie różnych form wypoczynku dla rodzin zagrożonych
kryzysem, niewydolnych wychowawczo, w których występuje problem
przemocy, uzależnień,
- tworzenie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie
zapobiegania niekorzystnym zjawiskom społecznym,
- systematyczny rozwój poradnictwa specjalistycznego na terenie gminy,
- tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem poprzez placówki
wsparcia dziennego
- zmiana postaw i zachowań w rodzinach zagrożonych negatywnymi
zachowaniami społecznymi,
- zwiększenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodziców,
- wzrost świadomości oraz umiejętności radzenia sobie z negatywnymi
zjawiskami społecznymi , a także przyjmowanie pozytywnej postawy
społecznej i obywatelskiej przez dzieci i młodzież,
- współpraca między osobami i instytucjami pracującymi na rzecz rodziny
na terenie gminy,
- ukierunkowanie pomocy na rzeczywiste problemy i potrzeby,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Płocku, placówki oświatowe, Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, Posterunek Policji
w Starej Białej, Ośrodek Zdrowia w Białej, Gmina Komisja d/s
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Starej Białej, organizacje pozarządowe
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych
- zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- kierowanie członków rodzin do projektów unijnych,
- kierowanie członków rodzin do organizowanych na terenie gminy prac
społecznie użytecznych i robót publicznych,
- prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci i młodzieży w rodzinach
dotkniętych sytuacją kryzysową,
- kierowanie dzieci i młodzieży do placówek wsparcia dziennego,
- zatrudnianie asystenta rodziny,
- powoływanie według potrzeb rodzin wspierających,
- współpraca między osobami i instytucjami pracującymi na rzecz rodziny
na terenie gminy,
- organizowanie czasu wolnego i różnych form wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy,
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Zakładane
rezultaty
Realizatorzy

Cel 6
Zadania

Zakładane
rezultaty

Realizatorzy

- zmiana postaw i zachowań członków rodzin dysfunkcyjnych,
- wszechstronna i systemowa pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych,
Urząd Gminy Stara Biała, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara
Biała, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej,
placówki
opiekuńczo-wychowawcze, Posterunek Policji w Starej Białej, parafie,
organizacje pozarządowe
Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy
rodzinom
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomagających
rodzinie poprzez udział m. in. w szkoleniach, warsztatach i studiach
podyplomowych,
- zapewnienie superwizji osobom pomagającym,
- podniesienie profesjonalizmu osób niosących pomoc rodzinie co winno
wpłynąć na jakość udzielanego wsparcia rodzinie,
- podniesienie kompetencji i skuteczności podejmowanych działań
pomocowych,
- superwizja pozwoli rozwijać się osobom pomagającym i zminimalizuje
ryzyko popełniania błędów oraz wypalenia zawodowego,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, Gmina Komisja d/s
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowowychowawcze, Posterunek Policji w Starej Białej

Gminny Program zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin z gminy Stara
Biała. Wspieranie rodzin będzie miało przede wszystkim charakter profilaktyczny, a rodzinie w pierwszej
kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami przy
wykorzystaniu własnych umiejętności. Wsparcie instytucjonalne będzie zapewnione w sytuacji, gdy rodzina
będzie musiała zmierzyć się z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać. Zadania
wynikające z powyższego Programu realizowane będą zgodnie z zasadą pomocniczości i z uwzględnieniem
podmiotowości dzieci i młodzieży.
VI. REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU
Realizatorami programu jest Urząd Gminy Stara Biała, jednostki organizacje i inne podmioty oraz osoby
specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Będą to przede wszystkim; pracownicy socjalni,
asystent rodziny, kuratorzy rodzinni, pedagodzy, psycholodzy i nauczyciele. Zadania swoje będą realizować
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,
Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Starej Białej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Starej Białej, Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stara Biała, Posterunkiem Policji
w Starej Białej, Prokuraturą Rejonową w Płocku, Sądem Rejonowym w Płocku - Wydział Rodzinny
i Nieletnich oraz Wydział Karny, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i poradniami psychologiczno pedagogicznymi w Płocku.
VII. FINANSOWANIE PROGRAMU
Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 zapewnione będzie ze
środków własnych Gminy Stara Biała, dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł - z budżetu
państwa, funduszy strukturalnych UE, organizacji pozarządowych.
VIII. PROMOCJA
Program będzie promowany przez;
1. zamieszczenie informacji i programu na stronach internetowych jednostek organizacyjnych i organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy Stara Biała,

Id: AA679AEB-A1CB-4328-85EA-3F59CD228786. Projekt

Strona 8

2. plakaty i informacje na portalu internetowym Urzędu Gminy Stara Biała o podejmowanych działaniach na
rzecz rodzin.
IX. MONITOROWANIE PROGRAMU
Nad realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 będzie czuwał Zespół
Programowy powołany przez Wójta Gminy Stara Biała w drodze zarządzenia. Zadaniem zespołu będzie
monitorowanie realizacji celów Programu poprzez koordynację działań i współpracę podmiotów
podejmujących działania na rzecz rodzin zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała oraz zbieranie
informacji, które pozwolą ocenić skuteczność Programu oraz wytyczą kierunki działań na kolejne lata.
W skład Zespołu Programowego wejdą po jednym przedstawicielu;
· Urzędu Gminy Stara Biała,
· Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała,
· Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej,
· organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Stara Biała.
Zespół Programowy będzie spotykał się nie rzadziej niż raz na pół roku.
Monitorowanie i ewaluacja Programu będzie odbywać się poprzez składanie sprawozdań Wójtowi Gminy
Stara Biała i Radzie Gminy Stara Biała w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Monitorowanie działań dokonywane będzie poprzez analizę danych;
1) liczba rodzin objętych pomocą społeczną,
2) liczba rodzin niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo,
3) liczba i rodzaj działalności placówek wsparcia dziennego,
4) liczba dzieci korzystających z zajęć w placówkach wsparcia dziennego,
5) liczba dzieci korzystających z organizowanego wypoczynku,
6) liczba udzielonych porad w ramach poradnictwa specjalistycznego,
7) liczba rodzin objętych asystą rodzinną,
8) liczba rodzin wspierających,
9) liczba członków rodzin wymagających wsparcia biorących udział w warsztatach i spotkaniach
wspomagających,
10) liczba osób pomagających biorących udział w szkoleniach lub innych formach dokształcania,
11) liczba imprez, pikników i festynów zorganizowanych dla rodzin na terenie gminy,
12) kwota wydatkowana na realizację poszczególnych zadań.
Program ma charakter otwarty i może ewaluować w miarę pojawiających się potrzeb.
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Uzasadnienie
Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 r. poz. 575).
Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma
zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu m. in.
opracowuje się trzyletnie programy wspierania rodziny.
Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania
i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych na terenie gminy Stara Biała.
Celem programu jest pomoc rodzinom biologicznym w rozwiązywaniu ich problemów opiekuńczo –
wychowawczych z dziećmi przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji
zajmujących się rodziną.
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