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I. Wstęp

Dziecko  i  rodzina  wymagają  szczególnego  wsparcia,  troski  i  ochrony.  Prawidłowo

funkcjonująca  rodzina  jest  naturalnym  i  niezastąpionym  środowiskiem  rozwoju  dziecka.

Zdarza  się  jednak,  że  funkcjonowaniu  rodziny może zagrażać  szereg  czynników,  których

oddziaływanie  czyni  daną  rodzinę  dysfunkcyjną.  Rodzina  nie  potrafi  sprostać  swoim

obowiązkom względem dzieci  oraz  skutecznie  rozwiązywać swoich  problemów i  sytuacji

kryzysowych. W sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone, dziecko powinno być chronione

przez władze publiczne. 

Występujące w rodzinie problemy często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych

i skoordynowanych działań i rozwiązań wszystkich instytucji działających na rzecz dziecka.

Pomoc powinna opierać się na wspomaganiu osób i rodzin we wzmocnieniu lub odzyskaniu

zdolności do pełnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Gminny  Program  Wspierania  Rodziny  skierowany  jest  do  wszystkich  rodzin

zamieszkujących teren naszej  Gminy ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z

problemami  opiekuńczo-  wychowawczymi,  także  w  tych  z  których  dzieci  umieszczone

zostały w pieczy zastępczej. Wyznacza on planowane działania mające na celu wspieranie

rodzin  w  procesie  przywracania  zdolności  tych  rodzin  do  prawidłowego  funkcjonowania

poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025 jest kontynuacją programu,

który był realizowany w latach 2020 - 2022. Program przygotowany jest w oparciu o art. 176

pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przesłanką  uzasadniającą  formułowanie  programu  jest  konsolidowanie  działań

podejmowanych  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego  przy  współudziale  innych

podmiotów,  dla  których  wiodącym  celem  jest  podejmowanie  działań  mających  na  celu

utworzenie  spójnego  wsparcia  rodzin,  zwłaszcza  tych  przeżywających  trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

II. Podstawa prawna

Gminny Program Wspierania Rodziny jest spójny z przepisami dotyczącymi ochrony

dziecka i rodziny, w szczególności z:

1.Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

2.Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

3.Ustawą z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

4.Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5.Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
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6.Ustawą  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

7.Gminną  Strategią  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2021 –  2030

(Uchwała Nr XXX/157/21 Rady Gminy Biała z dnia 4 lutego 2021 r.). 

III. Diagnoza

  Gmina  Biała  jest  gminą  wiejską,  położoną  na  terenie  powiatu  wieluńskiego,

w  województwie  łódzkim.  Na  przestrzeni  ostatnich  lat  liczba  mieszkańców

systematycznie się zmniejsza. W roku 2019 liczba ta wynosiła 5502 osób, w 2020 r.

5449,  natomiast  w  2021 r.   już  5430.  Malejąca  liczba  mieszkańców  gminy  ma

potwierdzenie w danych statystycznych odnoszących się do liczby dzieci urodzonych

na przestrzeni ostatnich lat. Ta niekorzystna tendencja jest wynikiem większej liczby

zgonów (liczba zgonów na przestrzeni lat  2019 – 2021 wyniosła 222) niż urodzeń

(liczba urodzeń na przestrzeni lat 2019 – 2021 wyniosła 170).      

     Z punktu widzenia polityki społecznej, bardzo ważną sprawą jest zdolność rodziny

do pokonywania sytuacji kryzysowych i umiejętność radzenia sobie z różnorodnymi

problemami  życiowymi.  W  każdej  społeczności  lokalnej  część  rodzin  przeżywa

czasowe lub długotrwałe trudności i  wymaga wsparcia w różnych sferach swojego

funkcjonowania.  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Białej  jest  jednostką

organizacyjną  Gminy,  która  realizuje  zadania  własne  gminy  oraz  zadania  zlecone

z zakresu administracji rządowej. 

W 2021 r. rodziny skorzystały ze wsparcia w formie: 

- świadczeń rodzinnych - 363 rodziny;

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego -  17 rodzin;

- świadczeń wychowawczych –  667 rodzin;

- Karty Dużej Rodziny – 66 kart.

 

 Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Białej  służy  pomocą  w  prawidłowym

pełnieniu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczej,  poprzez  udzielanie  wsparcia

w  zaspokojeniu  podstawowych  potrzeb  bytowych  (świadczenia  pieniężne  oraz

niepieniężne,  prowadzenie pracy socjalnej we współpracy z przedstawicielami Policji,

placówek służby zdrowia, pedagogami szkolnymi). Ponadto, dzięki  systematycznemu
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monitoringowi sytuacji rodziny przez pracowników socjalnych, podejmowaniu działań

na  rzecz  rodzin  zagrożonych  występowaniem  zjawiska  przemocy  w  zakresie

prowadzenia  procedury  „Niebieskiej  Karty”,  współdziałanie  z  funkcjonariuszami

policji,  kuratorami,  pedagogami  szkolnymi,  służbą  zdrowia  i  innymi  instytucjami,

udaje  się  zapobiec  powstawaniu  sytuacji  kryzysowych  wymagających  interwencji,

głównie  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.  W  przypadku  braku

możliwości skutecznej pomocy i interwencji składane są wnioski do sądu rodzinnego

o  wgląd  w  sytuację  rodziny  lub  zawiadomienia  o  możliwości  popełnienia

przestępstwa.                  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej obecnie pomaga  82 rodzinom

z czego  42 %  stanowią  rodziny  z  dziećmi  do  18  roku  życia.  W  rodzinach  tych

wychowuje się 69 dzieci.

Tabela nr 1. Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą GOPS w 2021 r.

rodziny liczba rodzin

z dziećmi do 18 r. ż. 35

wielodzietne 7

niepełne 7

Źródło: GOPS Biała, opracowanie własne

Tabela nr 2. Rodziny objęte pomocą GOPS w 2021 r. z podziałem na liczbę dzieci w rodzinie

Liczba dzieci w rodzinie

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci

Liczba rodzin 13 15 4 2 1

 Źródło: GOPS Biała, opracowanie własne

Do  najczęstszych  powodów  dla  których  rodziny  korzystają  ze  świadczeń

pomocy społecznej można zaliczyć: niskie dochody, niepełnosprawność, bezrobocie,

a  także  bezradność  w sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  w  prowadzeniu

gospodarstwa domowego. W rozwiązywaniu problemów rodzin z terenu gminy Biała

nie  sprzyja  wiejski  charakter  gminy,  ograniczony  dostęp  do  placówek  i  poradni

specjalistycznych, niskie kwalifikacje zawodowe a także bezrobocie. 

W  gminie  Biała  obowiązek  szkolny  realizowany  jest  w  3  szkołach

podstawowych i w 3 przedszkolach oraz filii przedszkolnej.
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Tabela nr 3. Uczniowie szkół podstawowych  oraz przedszkola „O” w gminie Biała

Szkoła
Liczba  dzieci  w  roku  szkolnym

2021/2022

szkoły podstawowe 443

przedszkola „0” 51

łącznie: 494

źródło: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Białej

Tabela nr 4 Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2019-2021

Rok Liczba  rodzin

korzystających

z pomocy społecznej

Liczba  osób  w  rodzinach

z  dziećmi  korzystających

z pomocy społecznej

Liczba  rodzin  z  dziećmi

korzystających      

z pomocy społecznej

2019 109 273 51

2020 94 163 40

2021 82 140 35

Źródło: GOPS Biała, sprawozdanie MPIPS-03

   Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że liczba osób i rodzin korzystających

z pomocy społecznej spada. Na zmniejszenie się liczby osób i rodzin ubiegających się

o świadczenie z pomocy społecznej ma wpływ wiele czynników. Niskie kryterium

dochodowe w pomocy społecznej sprawia, że znaczna część osób nie kwalifikuje się

do pomocy. Korzystanie ze świadczeń wychowawczych (500 +)  również wpływa na

zmniejszenie  liczby osób korzystających ze  świadczeń GOPS.  Rodziny otrzymując

wsparcie w w/w formach często  nie  są w stanie samodzielnie  zaspokoić własnych

potrzeb.

Rządowy  programu  „Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  na  lata  2019-2023,  daje

możliwość  pokrycia  kosztów  zakupu  gorącego  posiłku  dla  części  dzieci  z rodzin

korzystających  z  pomocy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  na stołówkach

szkolnych i przedszkolnych. Natomiast ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych  finansowane  są  kolonie  letnie  dla  dzieci  z rodzin

z  problemem  alkoholowym  oraz  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  finansowej.

Gminna  Komisja  udziela  pomocy  rodzinom  borykającym  się  z  problemem
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alkoholowym.  Osoby uzależnione kierowane są do Poradni Leczenia Uzależnień oraz

na  przymusowe  leczenie  odwykowe.  Ponadto  mieszkańcy  korzystają  z  pomocy

terapeuty  ds.  uzależnień.  Szczegółowe  kierunki  w  zakresie  profilaktyki,  leczenia

i pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin zawarte są w Gminnym

Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  uchwalanym

przez Radę Gminy Biała.

W  przypadku  niemożności  zapewnienia  dziecku  odpowiedniej  opieki

i  wychowania  w  środowisku  rodzinnym  Gmina  realizuje  działania  na  rzecz

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej oraz współfinansuje jego pobyt. 

Gdy  dochodzi  do  sytuacji,  w  której  rodzice  zostają  trwale  lub  czasowo

pozbawieni  praw rodzicielskich lub władza ta  została  ograniczona,  sąd postanawia

o  ustanowieniu  nad  dzieckiem  opieki  zastępczej  i  umieszczeniem  poza  rodziną

biologiczną.  Aktualnie  z  terenu  gminy  Biała  w  rodzinach  zastępczych  przebywa

3 dzieci  i  w  placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych  –  3  dzieci.  Pracownicy

socjalni  oraz  asystent  rodziny  pracują  z  rodzinami  tych  dzieci,  aby  umożliwić  im

powrót do środowiska rodzinnego. 

IV. Realizatorzy programu

Instytucje  i  organizacje  realizujące  zadania  mieszczące  się  w  zakresie

wspierania rodziny oraz inne pełniące funkcje wspierające:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

- Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna  w Wieluniu,

- Policja,

- Rzecznik Praw Dziecka, 

- placówki oświatowe,

- placówki służby zdrowia,

- sądy i kuratorzy sądowi.

V. Adresaci programu

 Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada oddziaływanie na rodziny i ich

otoczenie na poziomie profilaktyki i interwencji. Założenia Programu nakierowane są
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na ścisłą współpracę podmiotów działających na rzecz dzieci i rodzin, co gwarantuje

skuteczność podejmowanych działań. 

Odbiorcami  Programu  są  rodziny,  zamieszkujące  na  terenie  Gminy  Biała,

a  zwłaszcza  rodziny  przeżywające  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –

wychowawczych. Program kierowany jest również do przedstawicieli instytucji i służb

pracujących na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  wychowywanych w rodzinie  pozostającej

w kryzysie. 

Wszystkie dzieci chroni to samo prawo, dlatego nic nie powinno ograniczać ich

wolności  i  harmonijnego  rozwoju.  Zapewnienie  podstawowych  potrzeb  dzieci

zarówno materialnych jaki i  intelektualnych oraz kształtowanie właściwych postaw

i systemu wartości od najmłodszych lat, warunkuje samodzielność w życiu dorosłym.

Na  szczególną  uwagę  zasługują  tutaj  dzieci  i  młodzież  z  rodzin  niewydolnych

wychowawczo.  Przyczyną  dysfunkcji  tych  rodzin  jest  najczęściej  uzależnienie

rodziców  od  alkoholu  oraz  brak  umiejętności  wychowawczych.  Ma  to  niestety

odzwierciedlenie w zachowaniu dzieci żyjących w tych rodzinach, co z kolei prowadzi

do niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej. Niezaradność rodziców zaburza

zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych i rozwojowych dziecka, tym samym

traci ono szansę na prawidłowe funkcjonowanie w życiu dorosłym. 

Dla  prawidłowego  rozwoju  emocjonalnego  i  intelektualnego  każde  dziecko

potrzebuje rodziny, która otacza je miłością, daje poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja

jego potrzeby. Środowisko rodzinne w sposób świadomy oraz bardzo często w sposób

nieświadomy oddziałuje na osobowość dziecka, które od najmłodszych lat naśladuje

zachowanie najbliższych. Dzieje się tak dlatego, iż naturalne środowisko rodzinne jest

najbardziej  stabilnym  punktem  odniesienia  w  doświadczeniu  dziecka.  Problemy

występujące  w  rodzinach  często  mają  charakter  złożony,  dlatego  własne  zasoby

i możliwości nie wystarczają w przezwyciężaniu sytuacji trudnych lub kryzysowych.

Dlatego  konieczne  jest  wspieranie  rodzin  w  celu  przywrócenia  prawidłowego

funkcjonowania,  co  jest  zyskiem  nie  tylko  dla  rodziny  ale  również  dla  całej

społeczności lokalnej. 

 VI. Analiza SWOT

Analiza strategiczna Gminnego Programu Wspierania Rodziny opracowanego na lata

2023 –2025 ujawnia mocne i  słabe strony założenia,  a także szanse i zagrożenia.  Analiza

SWOT jest oceną możliwości realizacji projektu, w którym uwzględnia się dostępne zasoby,
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dysponowanie  którymi  pozwoli  na  zaproponowanie  i  zrealizowanie  oferty  wsparcia dla

rodzin, a także jest możliwością oszacowania ograniczeń w realizacji Programu. Technika ta

polega na posegregowaniu posiadanych informacji na cztery grupy:

Mocne strony Słabe strony

-  dostępność instytucji  w  obszarze  pomocy

społecznej,

-  działalność  zespołu  interdyscyplinarnego  i

grup roboczych,

- dobra współpraca interdyscyplinarna,

- wspieranie rodzin przez asystenta rodziny,

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

-  występowanie  zjawiska  marginalizacji

rodzin  ze  względu  na  występowanie

problemów społecznych,

- niewystarczające zasoby mieszkaniowe dla

rodzin ubiegających się o lokal socjalny lub

komunalny,

-  wiejski  charakter  gminy  i  ograniczony

dostęp  do  placówek  i  poradni

specjalistycznych,

- bierna postawa rodziców wobec problemów

występujących w rodzinie.

Szanse Zagrożenia

-  kształtowanie  ogólnokrajowej  polityki

prorodzinnej,

-  współpraca  rodzin  dysfunkcyjnych  z

asystentem rodziny,

- poprawa sytuacji finansowej rodzin,

-  wzrost  świadomości  rodzicielskiej  w

zakresie  świadomego  rodzicielstwa,

uzależnień, przemocy domowej.

- złożoność problemów rodzin,

- problemy emocjonalne i edukacyjne dzieci,

-  zagrożenia  uzależnieniami  wśród  dzieci  i

młodzieży (np. internet),

- degradacja więzi rodzinnych,

- brak zainteresowania rodziców problemami

dziecka i spędzaniem z nim wolnego czasu,

-  brak  możliwości  zaspokajania  różnego

rodzaju uzasadnionych potrzeb rodziny.
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VII. Cele programu  i ich realizacja

 Cel główny:  Wspieranie rodzin przeżywających trudnościami w prawidłowym

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych

Cel szczegółowy 1:

Rozwój systemu pomocy rodzinie i dziecku

Zadania Wskaźniki realizacji działań Terminy realizacji

1)  zapewnienie  pomocy

materialnej  i  rzeczowej

rodzinom  ubogim  i

bezradnym  w  prowadzeniu

gospodarstwa  domowego  i

sprawach  opiekuńczo  –

wychowawczych

- liczba rodzin objętych pomocą  Na bieżąco

2)  objęcie  dożywianiem

wszystkich  tego

wymagających dzieci

- liczba dzieci objętych dożywianiem

-  liczba  rodzin  korzystających  z

pomocy  w  ramach  programu  POPŻ

„Pomoc  żywnościowa  na  lata  2014-

2021” w ramach Podprogramów

 Na bieżąco

3)  praca  socjalna

świadczona  przez

pracowników socjalnych

- liczba rodzin objętych pracą socjalną  Na bieżąco

4)  zapewnienie  osobom

doznającym  przemocy

miejsc  w  ośrodkach

interwencji kryzysowej

- liczba osób i dzieci przebywających

w placówkach

 Na bieżąco

5)  zabezpieczenie  środków

na pobyt dziecka w rodzinie

zastępczej, rodzinnym domu

dziecka,  placówce

opiekuńczo  –

-  liczba  dzieci  umieszczonych

w poszczególnych ośrodkach

-  wysokość  środków  przeznaczonych

na  pokrycie  pobytu  dzieci  w

placówkach

 Na bieżąco
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wychowawczej,  regionalnej

placówce  opiekuńczo  –

terapeutycznej  lub

interwencyjnym  ośrodku

preadopcyjnym

Zakładany efekt:  poprawa warunków materialno -bytowych; poprawa komunikacji  między

rodzinami  dotkniętymi  kryzysem  a  pozostałymi  członkami  społeczności  lokalnej;  wyższe

kompetencje rodzicielskie; zapobieganie sytuacjom kryzysowym w rodzinach.

Cel szczegółowy 2:

Wzmocnienie roli i funkcji rodziny

Zadania Wskaźniki realizacji działań Terminy realizacji

1) współpraca z kuratorami

sądowymi  i społecznymi,

policją,  placówkami  służby

zdrowia,  szkołami  w  celu

wypracowania  wspólnych

działań profilaktycznych

- liczba rodzin objętych działaniami

- liczba i rodzaj działań

 Na bieżąco

2)  współpraca  z  Gminną

Komisją  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych

oraz  Zespołem

Interdyscyplinarnym

- liczba rodzin objętych działaniami

- liczba i rodzaj działań

 Na bieżąco

3)  organizacja  czasu

wolnego  dla  dzieci

i młodzieży  z  rodzin

dysfunkcyjnych  w  formie

kolonii,  wycieczek  i

wyjazdów  integracyjnych

itp.

-  liczba  dzieci  korzystających  z

kolonii, wycieczek itp.

 Na bieżąco

4)  organizacja  zajęć

świetlicowych  dla  dzieci  w

okresie  letnich  wakacji  w

-  liczba  dzieci  korzystających  ze

świetlicy

 Na bieżąco

11



ramach  środków

otrzymanych  z  Gminnej

Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 

5)  zapewnienie  dostępności

poradnictwa

specjalistycznego  oraz

organizowanie

i informowanie o miejscach

pomocy

-  liczba  rodzin  skierowanych  do

poradni  psychologiczno  –

pedagogicznej lub innych placówek

 Na bieżąco

6)  działania  aktywizujące

zawodowo  i społecznie  na

rzecz  rodzin,  w  których

opiekunowie  pozostają  bez

pracy,  także  w  ramach

projektu

-  liczba  osób  i  rodzin  objętych

działaniami aktywizującymi

-  liczba  osób  objętych  kontraktami

socjalnymi

-  liczba  osób,  które  podjęły

zatrudnienie 

 Na bieżąco

7)  monitorowanie

środowisk  zagrożonych

uzależnieniami,

motywowanie  do  podjęcia

terapii  przez  rodziców

dzieci  ze  środowisk

zagrożonych  i

monitorowanie  terapii

rodziców

-  liczba  rodzin  objętych

monitorowaniem

 Na bieżąco

8)  objęcie  dzieci  i

młodzieży  z  rodzin

najuboższych  pomocą  w

formie  stypendium

i wyprawek szkolnych

-  liczba  osób  korzystających  ze

stypendium i wyprawek szkolnych

 Na bieżąco

9)  działania  profilaktyczne

oraz  interwencyjne  w

przypadku, gdzie zagrożone

jest  bezpieczeństwo

-liczba  rodzin  wspomaganych  pracą

asystenta rodziny

-  liczba  rodzin  objętych  działaniami

Zespołu Interdyscyplinarnego

 Na bieżąco
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rodziny,  a  w szczególności

dzieci

- liczba rodzin wspierających 

10)  podejmowanie  działań

na  rzecz  powrotu  dzieci

umieszczonych  w  pieczy

zastępczej  do  rodziny

naturalnej

-  liczba  dzieci  powracających  do

rodzin naturalnych

 Na bieżąco

Zakładany efekt:  zwiększenie  kompetencji  opiekuńczo-  wychowawczych rodziców;  liczba

rodzin korzystających z pomocy psychologicznej i prawnej; zmniejszenie ryzyka powielania

negatywnych zachowań i postaw.

Cel szczegółowy 3:

Podnoszenie jakości i efektywności usług na rzecz wspierania rodziny

Zadania Wskaźniki realizacji działań Terminy realizacji

1)  doskonalenie

kwalifikacji  kadry

zajmującej  się  pracą  z

rodziną: asystenta rodziny,

pracowników  socjalnych,

terapeutów,  pedagogów,

rodzin  wspierających,

członków  Zespołu

Interdyscyplinarnego

- liczba osób przeszkolonych  Na bieżąco

2)  współpraca  z

Powiatowym  Centrum

Pomocy  Rodzinie  jako

jednostką  realizującą

działania  z  zaleceń  pieczy

zastępczej

-  liczba  spotkań,  ilość  wymienionych

informacji

 Na bieżąco

Zakładany  efekt: podniesienie  skuteczności  świadczonej  przez  specjalistów  pomocy

rodzinom.
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VIII. Realizacja zadań Asystenta Rodziny

Najważniejszym aspektem jest  działanie zapobiegające powstawaniu sytuacji

kryzysowych  w  rodzinie.  Kluczowym  elementem  pracy  Asystenta  Rodziny  jest

profilaktyka polegająca na: 

- wspólnym opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną, przy udziale jej członków

oraz pracownika socjalnego,

-  wspieraniu  rodzin  w  zdobywaniu  umiejętności  prawidłowego  prowadzenia

gospodarstwa domowego, tym samym poprawienia sytuacji życiowej,

-  udzieleniu informacji  o możliwości skorzystania z poradnictwa psychologicznego

oraz  motywowaniu  do  aktywnego uczestnictwa w zajęciach  dla  rodziców,  których

zadaniem jest kształtowanie prawidłowych wzorców wychowawczych,

- motywowaniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktywnego poszukiwania

zatrudnienia  indywidualnie  oraz  za  pośrednictwem  różnych  instytucji  m.in.

Powiatowego Urzędu Pracy,

-  prowadzeniu  dokumentacji  dotyczącej  pracy  z  rodziną  oraz  przedstawianie

okresowych sprawozdań, nie rzadziej niż co pół roku,

- współpracy z jednostkami administracyjnymi specjalizującymi się w działaniach na

rzecz dziecka i rodzin, 

-  sporządzaniu  opinii  na  wniosek  sądu,  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie,

Rzecznika Praw Dziecka.

IX. Finansowanie programu

Finansowanie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biała na lata 2023 –

2025  odbywać  się  będzie  w  ramach  środków  budżetu  Gminy  Biała,  dotacji  oraz

środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Białej  partycypuje  w  kosztach

związanych  z  umieszczeniem  dzieci  w  pieczy  zastępczej  oraz  w  placówkach

opiekuńczo – wychowawczych w następujących proporcjach:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu; 

2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych

latach pobytu.
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Jednostki realizujące zadania pomocowe na rzecz rodziny uwzględniają środki

finansowe na ich realizację w rocznych planach finansowych, a także pozyskują środki

pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

X. Monitoring i ewaluacja

Koordynatorem Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biała na lata 2023 –

2025 jest  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Białej.  Monitoring

prowadzony  jest  corocznie.  Opiera  się  o  analizę  posiadanej  dokumentacji  m.in.

sprawozdania, notatki służbowe, plany pracy, wywiady środowiskowe. Przedmiotem

ewaluacji  będzie  sprawdzenie  skuteczności  podejmowanych działań  z  rodziną oraz

analiza  współpracy  z  instytucjami.  Efekty  uzyskane  z  monitorowania  i  ewaluacji

odbywać  się  będą  poprzez  przedkładanie  przez  Kierownika  Gminnego  Ośrodka

Pomocy Społecznej upoważnionego przez Wójta Gminy sprawozdań Radzie Gminy

Biała z realizacji Programu w terminie do 31 marca każdego roku. 

XI. Podsumowanie

Przedstawione  w  Programie  działania  mają  charakter  wspierający  rodziny,

mające  wzmocnić  ich  zasoby i  kompetencje  w wypełnianiu  funkcji  rodzicielskich.

Działania  te  mają  systemowo  wspierać  rodziny,  które  doświadczają  trudności

opiekuńczo-  wychowawczych,  a  w  konsekwencji  pozwolą  rodzinom  odzyskać

poczucie  sprawstwa  i  powrócić  do  prawidłowego  wykonywania  zadań  i  funkcji.

Pozwolą również zatrzymać dziecko w rodzinie naturalnej lub umożliwią powrót do

niej  w  razie  czasowego  umieszczenia  w  pieczy  zastępczej.  Osiągnięcie  tego  celu

będzie możliwe tylko przy współpracy instytucji powołanych do wspierania rodziny

i współdziałaniu ze strony rodzin,  gdyż osiągnięcie zakładanych celów w znacznej

mierze  jest  zależne  od  członków  rodzin,  ich  motywacji  do  zmiany  sytuacji

i przezwyciężania trudności. 

Sporządziła: Aneta Gwiazda
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