UCHWAŁA nr 90/XVII/08
Rady Gminy Płoniawy Bramura
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i
Rodziną na lata 2008-2015
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 17
ust.1 pkt.13 w związku z art.110 ust.10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 r. (Dz. U .Nr 64,poz.593 z późn.zm.) Rada Gminy Płoniawy – Bramura
uchwala , co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2015,
stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

I. Wstęp
Rodzina jest pierwszym ,najważniejszym środowiskiem w życiu dziecka.
Dlatego jest ważne zachowanie poprawnych relacji między jej członkami. Tendencję
do zachowań agresywnych dziecka najczęściej obserwuje się w rodzinach
dysfunkcyjnych ,czyli nie spełniających swych funkcji wychowawczych.
Proces socjalizacji
dziecka może
wówczas ulec
zaburzeniu i
manifestować się różnego rodzaju zachowaniami nieprzystosowanymi, np. agresją,
nadpobudliwością, unikanie kontaktów z rówieśnikami .Środowiskiem szczególnie
nerwicogiennym są rodziny dotknięte
problemem alkoholowym .Częste
nieporozumienia i awantury naruszają równowagę domowników pozbawiając ich
poczucia bezpieczeństwa. Alkoholizmowi rodziców często towarzyszy postawa
odrzucenia emocjonalnego dziecka ; rodzice nie mają dla niego czasu i nie dbają o
zaspokojenie jego potrzeb. Dziecko pozostawione jest samo sobie.
Przejawy patologii społecznych są przyczyną kierowania dzieci do
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego tez zadaniem pomocy społecznej
jest tworzenie warunków budowania zintegrowanego i efektywnego systemu
zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych.
Wprowadzone w naszym kraju reformy społeczne wymagają
działań systemowych w opiece nad dzieckiem i pomocy rodzinie. Rozwój swobód
obywatelskich i praw dziecka zmusza do zmiany rozumienia przemocy wobec
dziecka, zaniedbań wychowawczych i społecznych a także konsekwencje tych
zdarzeń. Zjawiska zagrożenia w bezpieczeństwie obywateli, niedostosowania
społecznego i przestępczości nieletnich a także zaburzeń rozwojowych dzieci i
młodzieży tworzą nową praktykę działań ukierunkowanych nie tylko na dziecko
ale i jego rodzinę.
Organizacja pomocy dziecku i rodzinie wymaga interdyscyplinarnego
podejścia różnorodnych służb - w tym socjalnych ,oświaty, zdrowia i policji przy
pełnym poszanowaniu praw rodziny.
Środowisko rodzinne to najważniejsze środowisko wychowawcze w
życiu dziecka .Niepokojąca fala zjawisk patologicznych oraz wzrost bezrobocia
przyczynia się do powstawania wielu sytuacji konfliktowych ,których negatywne
skutki dotykają najbardziej dzieci.
W celu skuteczniejszego
przeciwdziałania
pogłębianiu się
kryzysów i narastaniu problemów w rodzinach niezbędne jest
utworzenie
profesjonalnego ,sprawnie funkcjonującego systemu poradnictwa specjalistycznego
i wsparcia rodzin. Stworzenie możliwości pomocy rodzinie w rozwiązywaniu
bieżących problemów małżeńskich ,wychowawczych ,rodzinnych pojawiających
się na poszczególnych etapach życia rodzinnego może zapobiec narastaniu i
pogłębianiu się dysfunkcji rodziny.
Ważnym elementem jest zapewnienie w środowisku lokalnym

opieki i oddziaływania wychowawczego dzieciom i młodzieży wymagającym
wsparcia i pomocy . Stąd też potrzeba stworzenia gminnego programu opieki nad
dzieckiem i rodziną, określający zadania i sposób ich realizacji.
II. Cel Programu
Celem programu jest polepszenie sytuacji rodzinnej dziecka, zmniejszenie
czynników ryzyka zachowań przestępczych ,zapobieganie patologii rodziny i
patologii społecznej ( przestępczości, przemocy, uzależnienia).
Program jest adresowany do dziecka i rodziny wymagających wsparcia.
Stworzenie lepszych warunków życiowych w wyniku działań dla rodziny i dziecka
wprowadzenie nowych i doskonalenie istniejących już form opieki nad dzieckiem
i rodziną poprzez:
1) wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinie,
2) wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych,
3) poprawę bezpieczeństwa socjalnego rodzin,
4) poprawę jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i innymi problemami
społecznymi.
5) zapewnienie równego i sprawiedliwego dostępu do socjalnej, oświatowej i
kulturalnej infrastruktury gminy.
III.
1)
2)
3)
4)

Działania

W celu realizacji zadań podstawowe są następujące działania:
zapobiegania powstawania sytuacji wymagających interwencji,
zapobiegania patologii wychowania dzieci,
diagnoza i prognozy środowiska rodzinnego ( rodzin korzystających z
pomocy społecznej ) pod katem występowania czynników ryzyka
nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży,
wsparcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalna pomocą:
· pomocą w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych, osobistych, szkolnych,
rówieśniczych,
· zapobieganie powstawaniu sytuacji wymagających interwencji,
· promocja form spędzenia czasu wolnego przez młodzież,sprzyjających
rozwojowi
zainteresowań
i przeciwdziałaniu
nudzie poprzez
dofinansowanie działań sportowych,
· pomoc finansowa przy zakupie książek i pomocy szkolnych,
· umożliwienia dzieciom wypoczynku zimowego i letniego ,pomocy w
dofinansowaniu do kolonii i obozów,
· współpraca ze szkołami
w zakresie
rozwiązywania
problemów
dydaktycznych i wychowawczych,
· współpraca z kuratorami sądowymi w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych,
· profilaktyka zdrowego stylu życia,

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny,
pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych,
udzielenie pomocy socjalnej rodzinie ( różne formy pomocy),
pomoc w poszukiwaniu
pracy (typowanie na kursy zawodowe,
przekwalifikowania ,itp.)
współpraca z placówkami leczniczymi w celu pomocy rodzinie w
podjęciu leczenia odwykowego,
zapobieganie pozbawieniu władzy rodzicielskiej i umieszczeniu dzieci w
domach dziecka, praca wychowawcza z rodziną,
pomoc rodzinie w unormowaniu sytuacji rodzinnej w celu przywrócenia
opieki nad dziećmi umieszczonymi w domu dziecka, rodzinie zastępczej,
ośrodkach wychowawczych ,
umożliwienie indywidualnych konsultacji psychologicznych i prawnych
dla rodzin,
zapewnienie dzieciom z rodzin o niskich dochodach pomocy w postaci
dożywiania w szkołach .Kwalifikują do tego świadczenia pracownicy OPS
na wniosek rodziców lub wychowawcy,
rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, której własnymi
środkami nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej,
zapewnienie pomocy finansowej w postaci zasiłków
celowych i
okresowych oraz pomocy rzeczowej udzielonej przez OPS na zasadach
ustawy o pomocy społecznej,
zapewnienie bezpłatnej pomocy dzieciom z trudnościami szkolnymi w
postaci udziału w zajęciach wyrównawczych. Kwalifikowanie dzieci
wymagających pomocy poprzez wychowawców klas,
współpraca pracownika socjalnego ,pielęgniarki środowiskowej, policjanta,
pedagoga szkolnego, członka GKRPA w sprawie oceny sytuacji
problemowej w rodzinie,
udzielenie pomocy prawnej osobom i rodzinom w uzyskaniu alimentów od
osób zobowiązanych do alimentacji. Pomocy tej udzielać będzie OPS na
zasadach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej,
diagnozowanie i motoring warunków i jakości życia rodziny,
wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi,
wsparcie grup samopomocowych działających na rzecz dzieci ze
szczególnymi potrzebami rozwojowymi ,
wspieranie cyklicznych badań stanu zdrowia i sprawności młodego
pokolenia.
IV . Ogólne zasady programu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Ogólnymi zasadami programu są:
1. Pierwszeństwo prawa dziecka do życia w zdrowej rodzinie.
2. Kompleksowość działań podmiotów publicznych i niepublicznych na
rzecz rodzin.

3. Pierwszeństwo dziecka do ochrony i praw.
4. Preferowanie rozwiązań systemowych w pracy z dziećmi i młodzieżą,
opartych na elastyczności ,ciągłości i różnorodności form działania.
5. Wspieranie rodziny w realizacji
jej funkcji
wychowawczych,
opiekuńczych i socjalnych.
6. Edukacja jako podstawowy warunek rozwoju dziecka.
V. Kierunki programu
Opieka nad dzieckiem i rodziną

Lp.

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin
realizacji

1.

Utworzenie świetlicy środowiskowej

Ośrodek Pomocy 2009-2010
Społecznej,
Gminna Komisja
R oz wiąz ywania
P r o b l e m ó w
Alkoholowych

2.

Wprowadzenie nowych form pomocy dziecku i Ośrodek Pomocy na bieżąco
rodzinie poprzez:
Społecznej,
· poradnictwo
Dzielnicowy,
· praca socjalna
Poradnia Rodzinna
· niebieska karta
· terapia rodzinna

3.

Współpraca z:
· sądem dla nieletnich
· pedagogami szkolnymi
· kuratorem zawodowym,
· dyrektorami szkół

4.

Doskonalenie form opieki nad dzieckiem .Budowanie Ośrodek Pomocy na bieżąco
koalicji instytucji i osób pracujacych na rzecz rodziny Społecznej
przy
i wspierających rodzinę i dziecko w środowisku.
współpracy
ze
szkołami

Ośrodek Pomocy na bieżąco
Społecznej,Szkoły

VI. Partnerzy w realizacji programu.
Przedstawiony Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, obejmuje teren
gminy Płoniawy-Bramura, w którym uczestniczyć będą instytucje i organizacje,
takie jak:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Placówki szkolne na terenie gminy Płoniawy-Bramura.
3. Ośrodki Zdrowia.

4. Kościoły.
5. Dzielnicowy.
6. Ośrodek Pomocy Społecznej
VII Finansowanie Programu.
Zadania określone programem będą finansowane ze środków:
1) budżetu państwa,
2) budżetu gminy
3) funduszy pozyskiwanych przez instytucje ,
VIII.

Oczekiwane efekty.

1. Poprawa funkcjonowania rodziny.
2. Pozostawienia dziecka w rodzinie naturalnej.
IX.

Zakończenie

Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu najbliższych 8 lat, a jego
efekty zależeć będą od ścisłej współpracy podmiotów ,sytuacji w gminie oraz
środków finansowych ,które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie.
Ośrodek Pomocy Społecznej przeznacza na realizację działań środki własne, a
ponadto ubiegać się będzie o dofinansowanie z innych źródeł.
Koordynatorami
programu będą: pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
Płoniawy-Bramura.

Gminny Program Pomocy Dziecku i Rodzinie
został opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej

