UCHWAŁA Nr 206.XXXIV.2022
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r,poz.1372 ze zm.) oraz art.176 pkt.1,art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( .Dz.U z 2020 r. poz.821 ze zm.)
Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala:
§1
Przyjąć Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Uzasadnienie
do uchwały nr 206.XXXIV.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
Gminny Program Wspierania Rodziny realizowany w latach 2022-2024 należy do zadań własnych gminy. Obowiązek opracowania takiego programu wynika z przepisu art. 176
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2020 roku, poz. 821 ze zm.)
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Płoniawy-Bramura na lata 20222024 ma na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju
dzieci oraz wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej. Pomoc rodzinom będzie miała charakter profilaktyczny, ochronny, rodzinie
zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się z problemami, co poprawi jej jakość życia, zwiększy jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.
Bardzo ważna dla realizacji założonego celu jest współpraca i koordynacja działań
wszystkich instytucji i podmiotów, które w zakresie swoich działań mają wspieranie rodzin.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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Ochrona prawna rodziny jest jedną z podstawowych zasad Konstytucji, a rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej-zwłaszcza wielodzietne i niepełnemają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.
Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju
wszystkich jej członków. Jest ona pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym
kształtuje się osobowość dziecka. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny ma wpływ na to, jak
kształtują się nasze prawidłowe wartości. Styl, atmosfera życia w rodzinie decydują o tym,
jak dziecko a później młody człowiek wykorzystuje zasób zdobytych doświadczeń. Każde
dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje rodziny, która otacza je miłością, zapewnia
poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja jego potrzeby. Rodzina w sposób świadomy i
nieświadomy oddziałuje na osobowość dziecka, przekazuje swój system wartości, tradycje,
poglądy, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Rodzina jest
najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Pomyślny rozwój
dziecka jest możliwy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie.
Wobec niekwestionowanej roli rodziny w prawidłowym rozwoju dziecka należy dążyć
do takich zmian w systemie wspierania rodziny, które pozwolą przyjść z pomocą w
odpowiednim momencie, kiedy wystąpią pierwsze poważne trudności. Możliwość otrzymania
kompleksowego wsparcia w sytuacji trudnej, kryzysowej jest podstawą do zatrzymania się i
podjęcia działań naprawczych.
Ważną kwestą jest również wsparcie rodzin, które w pewnym momencie nie poradziły
sobie z prawidłowym wypełnianiem obowiązków wobec dzieci. Praca ukierunkowana na
nabycie zasobów jakie posiada rodzina może pozytywnie wpłynąć na dalsze funkcjonowanie
rodziny. Myślą przewodnią zawsze musi być kwestia, że prawidłowo funkcjonująca rodzina
jest najlepszym miejscem dla rozwoju i samorealizacji dzieci.
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Płoniawy-Bramura na lata 2022 –
2024, opracowany został na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej należące do właściwości gminy realizuje Ośrodek Pomocy

Społecznej w Płoniawach-Bramurze.
Głównym celem Programu jest wspieranie rodziny. Program określa działania
ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
jak i działania profilaktyczne oraz upowszechniające działania prorodzinne. Należy ponadto
do tego katalogu dołączyć zadania gminy związane z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. /Dz.U. 2020, poz. 1329/.
Zgodnie z art. 176 ww. ustawy, do zadań własnych gminy należy:
• Opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny
•

Zatrudnianie asystentów rodziny

• Podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny
• Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych:
• Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
dostępu do specjalistycznego poradnictwa
• Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
• Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc
dla dzieci
• Finansowanie:
• Podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny
• Koszty związane z udzieleniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające
• Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce terapeutycznej

lub

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
• Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny
• Prowadzenie

monitoringu

sytuacji

dziecka

z

rodziny

zagrożonej

kryzysem

lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkałej na

terenie gminy Płoniawy-Bramura.
Założenia niniejszego Programu znajdują swoje uzasadnienie w dokumentach
strategicznych na poziomie województwa, powiatu, gminy.
Gminny Program Wspierania Rodziny zgodny jest z kierunkami i zadaniami
określonymi w Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie
Mazowieckim na lata 2021 – 2025.

I. UWRUNKOWANIA PRAWNE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
Przy opracowaniu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoniawy-Bramura na
lata 2022-2024, wzięto pod uwagę następujące akty prawne:
• Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
/Dz. U. z 2021r., poz. 159 ze zm./
• Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2021r., poz. 2268,
ze zm./
• Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2021r.,
poz. 1249/
• Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021r., poz. 1372/
• Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /Dz. U. z 2021r., poz. 1119, ze zm./
• Ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /Dz. U. z
2020r., poz. 1329/.

II. ADRESACI PROGRAMU
Adresatami Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoniawy-Bramura
są rodziny zamieszkujące teren Gminy Płoniawy-Bramura a w szczególności rodziny
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przede
wszystkim zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodziny, w których
wychowuje się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu.

III. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW

WYSTĘPUJĄCYCH W RODZINACH
W gminie Płoniawy-Bramura na dzień 31 grudnia 2021r. liczba mieszkańców
wyniosła ogółem 5 270.

Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Płoniawy-Bramura
Rok

2019

2020

2021

Ogólna liczba mieszkańców

5 406

5 321

5 270

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej w
ramach zadań własnych i zadań zleconych gminie. Na dzień 31 grudnia 2021r. swoją
działalnością objął 126 rodzin, w tym 353 osób w rodzinach, co stanowi 6,70 % ogólnej
liczby mieszkańców.
Tabela 2. Liczba osób objętych pomocą społeczną
Rok

2019

2020

2021

Liczba rodzin

160

142

126

Liczba osób w rodzinie

458

389

353

Ogółem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim na dzień 31
grudnia 2021r. zarejestrowanych było 359 mieszkańców gminy Płoniawy-Bramura, w tym:
38 osób bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku.
Tabela

3.

Liczba

bezrobotnych

zarejestrowanych

mieszkańców

gminy

Płoniawy-Bramura

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie

Mazowieckim
Rok

2019

2020

2021

Ogólna liczba bezrobotnych

365

377

359

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku

30

43

38

Na przełomie lat 2020-2021 zauważa się tendencję malejącą osób bezrobotnych.
Jednak nadal bezrobocie jest jednym z głównych czynników ubóstwa rodzin i powodem
korzystania

z pomocy społecznej, na co wskazują dane zebrane przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze w ramach sprawozdań, z których
wynika, że dominującymi problemami rodzin są kolejno: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała
lub ciężka choroba, niepełnosprawność potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, przemoc w
rodzinie.
Ubóstwo jest złożonym zjawiskiem społecznym, przybierającym różne formy. Może
więc przejawiać się brakiem środków finansowych, brakiem zasobów materialnych, brakiem
godnych warunków mieszkaniowych, a nawet głodem. Ubóstwo niesie za sobą negatywne
skutki

w zakresie funkcjonowania rodziny. Często prowadzi do zachowań

aspołecznych, nałogów, marginalizacji, obniżenia poziomu życia, braku zabezpieczenia
potrzeb bytowych.

W konsekwencji generuje wystąpienie patologii

społecznych oraz nieradzenie sobie

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. W rodzinach często występuje alkoholizm, złe warunki socjalno-bytowe,
problemy w zakresie opieki nad dziećmi. Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny jest
częstym powodem zaniedbywania przez dzieci nauki, nierealizowania obowiązku szkolnego,
demoralizacji, niskiej samooceny.
Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Płoniawy-Bramura, wynika, że w 2021r. wpłynęło i kontynuowanych było z lat
poprzednich łącznie 9 „Niebieskich kart A”. W 3 rodzinach, w których wszczęto procedurę
„Niebieskiej karty”, wychowywały się dzieci.
Tabela 4. Liczba rodzin w których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”
Rok
Liczba rodzin

2019
18
(z czego 7 było kontynuacją (z

2021

17

9

czego
8
było (z czego 6 było
kontynuacją z 2020)
kontynuacją z 2019)

z 2018)

w tym rodziny w których

2020

9

3

3

wychowane są dzieci:

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie PłoniawyBramura, w roku 2021 wpłynęło 11 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. W 3
przypadkach byli to członkowie rodzin z małoletnimi dziećmi.
Tabela 5. Liczba wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe.
Rok
Liczba wniosków

2019

2020

2021

10

7

11

w tym rodziny z
1
3
3
małoletnimi dziećmi
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie
przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodziny może przydzielić asystenta
rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu
wskazanym przez rodzinę. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego
umieszczenia dziecka poza rodziną.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze zatrudnia jednego asystenta
rodziny. Celem asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności
życiowej. Praca z rodziną jest prowadzona do momentu osiągnięcia przez rodzinę założonych
celów, jak również przywrócenie prawdziwej funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny
oraz jej prawidłowego funkcjonowania w środowisku.
W roku 2021 wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 5 rodzin, w których
wychowywało się 12 dzieci. W dwóch rodzinach pracowano nad powrotem dzieci do rodziny
biologicznej. Środowiska, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze
zaliczane są do grupy wysokiego ryzyka. Dysfunkcje te wymagają stałego monitorowania
rodzin przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada m.in.
współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
W przypadku umieszczenia dziecka w wymienionych placówkach gmina właściwa ze

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:
-10%

w

-20%

w

pierwszym
drugim

roku
roku

pobytu
pobytu

w
w

pieczy

zastępczej

pieczy

zastępczej

-30% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej-średnich
miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach.
Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż gmina Płoniawy-Bramura w 2021
roku finansowała pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

Tabela 6. Wydatki poniesione na pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Rok

2019

2020

2021

Odpłatność gminy za pobyt dzieci w pieczy

22 647,68

12 624,00

20 841,23

zastępczej

(5 dzieci)

(2 dzieci)

(8 dzieci)

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 będzie służył realizacji
gminnej polityki rodzinnej przy współpracy instytucji działających na rzecz rodziny.

IV. ANALIZA SWOT – WSPARCIE RODZINY
Poniższa analiza SWOT skonstruowana została w oparciu o stan wiedzy
i doświadczenie pracowników oraz osób zajmujących się pomocą rodzinie. Ciągły monitoring
spraw związanych z pomocą społeczną, znajomość występowania problemów i tematyki
związanej z polityką prorodzinną i społeczną, pozwoliło na wyodrębnienie przedstawionych
w analizie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

1.

S

W

mocne strony

słabe strony

Kompetentna

kadra

pracująca

w 1. Niska świadomość i wiedza społeczna

obszarze pomocy społecznej.

na temat wspierania rodziny i pieczy

2. Zatrudnienie asystenta rodziny.

zastępczej.

3.

Dobra

współpraca

pomiędzy 2. Niewystarczająca liczba specjalistów

instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc pracy z rodziną, co pociąga za sobą brak
rodzinom.

szybkiego

dostępu

do

poradnictwa

4. Otwartość na współpracę i działania specjalistycznego.
z samorządem gminnym.

3. Niska świadomość dot. wypełniania ról

5. Znajomość problemu i dobrze działające opiekuńczo-wychowawczych.
służby,
i

zajmujące

wsparciem

się

rodzin

profilaktyką 4.

Niski

zagrożonych w

zakresie

wykluczeniem społecznym.

poziom

aktywności

wykorzystywania

rodzin

własnych

zasobów i możliwości w przezwyciężaniu

6. Zabezpieczenie w budżecie gminy sytuacji kryzysowych.
środków na realizację zadań z zakresu 5. Niechęć do współpracy ze strony rodzin.
wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
7. Wzrost poziomu finansowego rodzin.

O

T

szanse

zagrożenia

1. Zmiana postrzegania instytucji pomocy 1.

Pokoleniowe

uzależnienie

rodzin

społecznej w środowisku lokalnym oraz od pomocy społecznej.
wzrost autorytetu pracowników pomocy 2. Zauważalne tendencje do dziedziczenia
społecznej.

zachowań bezradności w funkcjonowaniu

2. Zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznym i rodzinnym.
społecznej na problemy rodziny.

3.

Brak

3. Możliwość podnoszenia kompetencji umiejętności
osób

pracujących

z

świadomości
szukania

problemu
pomocy

i

przez

rodzinami rodziny dysfunkcyjne.

zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

3.

Występowanie

zjawiska

osłabienia

2. Gotowość do wspólpracy służb i autorytetu
instytucji

w

zakresie

Realizacja

i

więzi

rozwiązywania międzypokoleniowych.

problemów społecznych.
3.

rodziny

szkolnych

4. Niechęć do współpracy /brak zgody
programów na współpracę z asystentem rodziny/.

profilaktycznych.

5.

Niskie

kompetencje

opiekuńczo-

4. Realizowana procedura ,,Niebieskiej wychowawcze.
karty"

6. Stereotypowe postrzeganie Gminnego

3. Wzrost zaangażowania i świadomości Ośrodka Pomocy Społecznej jako instytucji
społeczności lokalnej w działania na rzecz przyznającej jedynie pomoc pieniężną.
rodzin.

7. Występowanie zjawiska przerzucenia

5. Wzrost umiejętności korzystania przez odpowiedzialności za wychowanie dzieci
rodziny z różnych form wsparcia.

na inne podmioty i instytucje.
8.

Brak

zainteresowania

rodziców

problemami dziecka i formą spędzania
wolnego czasu.
9. Występowanie zjawisk patologicznych
/przemoc w rodzinie, agresja, uzależnienia/
wynikających z bierności.
10.

Wzrost

dostępności

substancji

psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży.

Z analizy SWOT wynika, że posiadane zasoby powinny stanowić solidną podstawę
do skutecznych działań w przyszłości i wyznaczają kierunki działań na kolejne lata.

V. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE
CEL GŁÓWNY
Wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dzieci oraz
wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodzin.

a) organizacja wypoczynku z programem profilaktycznym w szczególności dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych;
b) prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej, organizowanie wycieczek, zajęć
dodatkowych

dla

uczniów,

organizowanie

imprez

integracyjnych

i

uroczystości,

wyrównywanie szans edukacyjnych
c) prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej, przygotowywanie konkursów dla
dzieci, młodzieży, i dorosłych;
d) wdrążanie szkolnych programów profilaktycznych,
e) promowanie integracji rodzinnej i wartości rodzinnych
2. Rozpoznanie problemów rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
oraz udzieleniem im wsparcia poprzez zapewnienie im pomocy i specjalistycznego
poradnictwa:
a) diagnozowanie rodzin na podstawie wywiadu środowiskowego oraz ustalenie planu
pomocy;
b) objęcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej wsparciem asystenta rodziny i pracownika socjalnego;
c) prowadzenie pracy socjalnej polegającej na rozpoznawaniu deficytów w zakresie pełnienia
ról rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie,
środowisku szkolnym i rówieśniczym;
d) zapewnienie rodzinom dostępu do konsultacji i poradnictwa specjalistycznego w tym
prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego;
e) umożliwienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu ról i funkcji, korzystania
z pomocy rodzin wspierających, które przy współpracy asystenta rodziny pomagają w opiece
i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu
podstawowych ról społecznych.
f) prowadzenie efektywnej współpracy podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny.
3. Zapewnienie rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz stabilizacji.
a) diagnozowanie i monitoring warunków życia rodzin /wywiad środowiskowy/;

b) udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, celem zabezpieczenia podstawowych potrzeb i prawidłowego funkcjonowania w
społeczeństwie;
c) wsparcie finansowe z systemu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
d) przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci – realizacja programu „Posiłek w szkole i w
domu”;
e) pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne;
f) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych /Karta Dużej Rodziny/;
g) promowanie korzystania ze środowiskowych form wsparcia.
4. Dążenie do reintegracji rodziny poprzez poprawę jej sytuacji umożliwiającej powrót
dziecka do rodziny naturalnej i aktywnego uczestnictwa w życiu danego środowiska
społecznego
a) świadczenie pomocy rodzinom przeżywającym trudności związane z wychowywaniem
dzieci oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów życiowych stanowiących przyczynę
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;
b) pomoc rodzinie, której dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej, w odbudowaniu
odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalające
na powrót dziecka do rodziny biologicznej; przywracanie prawidłowego funkcjonowania
rodziny poprzez wsparcie asystenta rodziny;
c) współpraca z instytucjami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym,
w szczególności z pomocą społeczną, szkołami, policją, sądami, placówkami służby zdrowia,
w celu poprawy sytuacji rodzinnej w sferze zdrowotnej, materialnej i społecznej.
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VI. ZAKŁADNANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
1) Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
2) Poprawa stanu bezpieczeństwa dziecka i rodziny.
3) Ograniczenie powstawania sytuacji kryzysowych rodzin wymagających interwencji.
4) Zwiększenie wrażliwości społecznej na problemy dziecka i rodziny.
5) Ochrona dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.
6) Stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze.

VII. REALIZATORZY PROGRAMU
Realizatorami Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoniawy-Bramura
na lata 2020-2022, będą instytucje zawodowo zajmujące się wspieraniem i pomocą rodzinom.
Współdziałanie oraz profesjonalne podejście do problematyki, umożliwi stworzenie spójnego
i wielowymiarowego wsparcia. Do tych instytucji należą:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze
2) Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim
4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płoniawach-Bramurze
5) Zespół Interdyscyplinarny
6) Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim
7) Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Makowie Mazowieckim
8) Placówki oświatowo -wychowawcze

9) Sąd Rejonowy w Przasnyszu- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
10) Placówki służby zdrowia.
11) Gminny Ośrodek Kultury
12) Gminna Biblioteka Publiczna
13) Parafie
14) Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia

VIII. FINANSOWANIE PROGRAMU
Głównym źródłem finansowania Programu będą środki własne Gminy. Poza tym, środki
finansowe na realizację pozyskiwane będą z:
- budżetu państwa;
- środki partnerów współrealizujących program
- funduszy europejskich;
- innych źródeł.

IX. MONITORING I EWALUACJA
Monitoring Gminnego Programu Wspierania Rodziny będzie realizowany przez
Ośrodek Pomocy Społecznej Płoniawy-Bramura i będzie opierał się przede wszystkim na
analizowaniu danych będących w posiadaniu OPS oraz na pozyskiwaniu informacji od
podmiotów realizujących poszczególne zadania. Uzyskane informacje pozwolą na ocenianie
wartości i skuteczności Programu.

Z uwagi na długi okres realizacji Programu, jest on

dokumentem otwartym i podlegał będzie ewaluacji w zależności od występujących potrzeb
rozpoznawanych i ustalanych przez podmioty zajmujące się sprawami rodzin.

X. SPOSÓB KONTROLI PROGRAMU
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w
terminie do dnia 31 marca każdego roku, Radzie Gminy Płoniawy-Bramura przedkładane

będzie roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

PODSUMOWANIE
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Płoniawy-Bramura na lata 20222024 zakłada stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin
oraz poprawy stylu i jakości ich życia. Wsparcie rodziny będzie miało charakter
profilaktyczny, ochronny; rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości
samodzielnego zmierzenia się z problemami,

co zwiększy jej szanse na prawidłowe

funkcjonowanie w środowisku i poczucie odpowiedzialności przy wykorzystaniu własnej
aktywności i potencjału jaki posiada.
Aby zamierzone cele zostały osiągnięte w realizację programu powinny włączyć się
aktywne instytucje, placówki i organizacje, które w zakresie swoich działań mają wspieranie
rodzin. Zintegrowana działania mają przyczynić się do minimalizowania negatywnych
skutków sytuacji kryzysowych w rodzinach oraz przyczynić się do poprawy funkcjonowania
rodzin, jednocześnie zapobiegając umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.

