Uchwała Nr XLIII/211/22
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 18 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Mały Płock na lata 2022-2024.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2022 r. poz. 559) 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. z 2022 r. poz. 447) Rada Gminy Mały
Płock uchwala co następuje:
§1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Mały Płock na lata 2022-2024
stanowiący załącznik do uchwały.
§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka

Załącznik do Uchwały
Nr XLIII/211/22
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 18 marca 2022

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
NA LATA 2022-2024

WSTĘP
Rodzina stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest naturalnym miejscem
wzrastania i rozwoju, pierwszym środowiskiem, które kształtuje człowieka, gdzie dziecko oczekuje
klimatu miłości, zrozumienia i zatroskania, które będą podstawą budowy poczucia bezpieczeństwa
koniecznego do prawidłowego rozwoju dziecka, jak również prawidłowego funkcjonowania osoby
dorosłej w społeczeństwie. Dzieci żyjące w rodzinie uczą się sztuki porozumienia z innymi,
poszanowania odmienności oraz poczucia własnej i innych godności. Codzienny kontakt z
kochającym członkiem rodziny daje możliwość na prawidłowy rozwój relacji międzyludzkich oraz
pełny rozwój osobowości. Stworzenie atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia należy do
obowiązków rodziców. Jest to również ich prawo i przywilej. To rodzice mogą nauczyć dzieci
szacunku dla drugiego człowieka, rozwiązywania problemów bez krzyku i przemocy, wymiany
poglądów bez kłótni i agresji. Czas poświęcony dzieciom na każdym etapie rozwoju zaprocentuje w
przyszłości. 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 kwestią jest również wsparcie rodzin, które w pewnym momencie nie poradziły
sobie z prawidłowym wypełnianiem obowiązków wobec dzieci. Praca ukierunkowana na nabycie
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, rozwinięcie posiadanych umiejętności, wskazanie
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. Ważnym aspektem programu jest współpraca
poszczególnych instytucji, które pracując oddzielnie nie osiągną oczekiwanych rezultatów. Jedynie
kompleksowa pomoc i wsparcie na zasadzie współpracy i zaangażowania przedstawicieli wielu
środowisk daje nadzieję na osiągnięcie zamierzonych celów. Wspieranie rodziny musi być oparte o

nowe rozwiązania, mające charakter działań profilaktycznych lub zmierzających do reintegracji
rodziny, w zakresie funkcjonowania spójnego i skutecznego systemu pomocy dla rodziny, która
przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich.
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 jest
utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz wsparcia rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wszelkie działania
służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być zintegrowane i
uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa do utrzymania kontaktów z
rodzicami. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku,
ale również na całej rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej, przede wszystkim w sytuacjach,
gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji
opiekuńczej. Program będzie miał zatem charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny jak i
interwencyjny, w zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji.

Uzasadnienie wprowadzenia Programu
Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja
trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny. W świetle założeń ustawy pomoc dziecku i jego
rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwych specjalistów
w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny
były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji (pomoc społeczna, szkoła, sąd,
policja). Konsekwencją powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego programu wspierania
rodziny w Gminie Mały Płock na lata 2022-2024. Priorytetem będzie stworzenie działań
profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiegać marginalizacji i społecznemu wykluczeniu rodzin.
Świadczenie wsparcia dla rodzin zagrożonych społecznym obniżeniem standardu życia ma dać
poczucie bezpieczeństwa i gwarancje wsparcia instytucjonalnego. Każdy potrzebujący powinien
mieć zapewnione wsparcie i posiadać pewność, że może je otrzymać w instytucjach do tego celu
powołanych. Działania na rzecz rodziny to czynności skierowane do poszczególnych jej członków
oraz kampanie prowadzone na rzecz całej wspólnoty. Podstawowym założeniem Gminnego
Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci,
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mających na celu
przywrócenie im zdolności do wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie
pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się
będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie
umieszczone poza rodziną biologiczną. Ma to na celu pomoc w odzyskaniu przez rodziców funkcji

opiekuńczych tj. umożliwienie dziecku powrotu do środowiska rodzinnego. Przyjęte w ramach
Programu zadania są spójne zarówno z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawą
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania profilaktyczne w w/w
programach skierowane są przede wszystkim do rodzin wychowujących dzieci, niewydolnych
wychowawczo, dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem, przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczej. Rodzinie takiej powinno się zapewniać wsparcie,
które polegać będzie w szczególności na:
· analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
· wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
· rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
· podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;pomocy w
integracji rodziny;
· przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
· dążeniu do reintegracji rodziny.

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Gminny Program Wsparcia Rodziny , jest dokumentem przewidzianym do realizacji na lata
2022–2024. Jego celem jest stworzenie spójnego systemu środowiskowej pracy opiekuńczo –
wychowawczej, dzięki któremu zwiększa się szanse życiowe dzieci z zaniedbanych środowisk bez
konieczności zrywania więzi z rodziną.

II. UWARUNKOWANIA PRAWNE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Mały Płock na lata 2022-2024 jest zgodny z
kierunkami działań przyjętymi w szczególności w następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mały Płock do roku 2032, przyjęta Uchwałą Nr
XXXI/153/21 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 stycznia 2021 roku.

7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .
8. Ustawa z dnia 1 września 2007roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .
9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
10. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

III. ODBIORCY PROGRAMU
Odbiorcami Programu są:
- rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki,
- przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.

IV. DIAGNOZA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ W GMINIE
MAŁY PŁOCK
1. Sytuacja demograficzna w Gminie Mały Płock
Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku liczba ludności Gminy Mały Płock wyniosła 4882 osoby,
z czego 49,6 % stanowiły kobiety, a 50,4 % mężczyźni. Struktura ludności w roku 2019 przedstawia się
następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 18,15 %, osoby w wieku produkcyjnym 64,89 %,
a w wieku poprodukcyjnym 17,96 % w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców. W latach 2018-2019 liczba
ludności Gminy Mały Płock spadała o 4,1%.
Liczba ludności w Gminie Mały Płock na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiła 4725 osób z czego
49,48% stanowiły kobiety, a 50,52% mężczyźni. Struktura ludności Gminy Mały Płock w roku 2020: liczba
osób

w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 18,22%,

w wieku produkcyjnym 6529 %, a w wieku

poprodukcyjnym 18,37 %. W latach 2019-2020 liczba ludności spadła o 3,22%.
Analiza powyższych danych wskazuje na zmniejszającą się corocznie liczbę ludności w Gminie Mały
Płock.1

2. Bezrobocie w Gminie Mały Płock
Stopa bezrobocia w roku 2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. Wyniosła 12,5 %, natomiast liczba
osób bezrobotnych w Gminie Mały Płock wyniosła 273 osoby, w tym 42,5 % stanowiły kobiety, a 57,5 %
mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wynosi 4,4 %.
Analogicznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminie Mały Płock stopa bezrobocia wyniosła 8,36%.

. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 i 2020 r.
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Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Mały Płock na koniec 2020 roku wyniosła 258 osób,
w tym 42,25 % stanowiły kobiety, a 57,75 % mężczyźni. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w stosunku
do ogólnej liczby ludności Gminy Mały Płock wyniosła 3,96 %. Bezrobocie to zjawisko ekonomiczne,
występujące w mniejszym lub większym stopniu. Analizując powyższe dane należy uznać, że stopa bezrobocia
w Gminie Mały Płock ma tendencję malejącą. Z danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
wynika, że problem bezrobocia dotyka w większym stopniu mężczyzn.

3. Pomoc społeczna w Gminie Mały Płock
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku w roku 2019 pomocą i wsparciem objął 272 osoby, co
stanowiło 5,7 % wszystkich mieszkańców Gminy. W roku 2019 w stosunku do roku 2018, łączna liczba osób
korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 42 osoby. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano
świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedzającego o 31 rodzin. W roku
2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku objął wsparciem w postaci świadczeń pieniężnych i
niepieniężnych oraz pracy socjalnej 242 osób, co stanowi 5,12 % wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku
do roku 2019, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 30 osób. Z analizy
danych dotyczących korzystania z pomocy społecznej wynika, że liczba rodzin którym przyznano prawo
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 20 rodzin.
W przypadku długotrwale korzystających z pomocy ich liczba osiągnęła poziom 82 osób, co oznacza spadek
w stosunku do roku 2019 o 54 osoby. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób
i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w roku 2019 było bezrobocie, ubóstwo,
niepełnosprawność, wielodzietność oraz potrzeby ochrony macierzyństwa. zaś w roku 2020 była kolejno:
bezrobocie,

ubóstwo,

bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych,

niepełnosprawność,

wielodzietność, długotrwała choroba.
Szczegółowe powody udzielenia pomocy rodzinom przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Powody udzielania pomocy i wsparcia

Powody udzielenia pomocy i wsparcia

Liczba rodzin Liczba rodzin
ogółem w 2019 ogółem w 2020
85
74
64
61
i 44
35

Bezrobocie
Ubóstwo
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych
prowadzenia gospodarstwa domowego
Niepełnosprawność
17
Potrzeby ochrony macierzyństwa
16
Potrzeby ochrony macierzyństwa w tym wielodzietności
10
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i 7
prowadzenia gospodarstwa domowego – w tym rodziny
wielodzietne

18
12
8
6

Długotrwała lub ciężka choroba
7
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i 3
prowadzenia gospodarstwa domowego – w tym rodziny niepełne
Przemoc w rodzinie
1
Zdarzenie losowe
0

7
3
0
4

Analiza powyższej tabeli wskazuje, że ubóstwo wśród rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w roku 2020 wyniosło - 25,2 % w stosunku do ogólnej liczby osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, natomiast w roku 2019 wyniosło 23,53.

Pozostałe powody

przyznawania świadczeń utrzymują si na porównywalnym poziomie.2

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku realizuje również zadania wynikające
z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy
o wsparciu kobiet i rodzin „ Za życiem ”, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
ustawy o Karcie Dużej Rodziny, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „ Dobry Start ”, ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Małym Płocku w roku 2019 wydał dla 120 osób w 49 rodzinach Karty Dużej Rodziny.
Wsparcie w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami otrzymało 418 rodzin. Rodziny z dziećmi
w roku 2019 objęte zostały wsparciem w formie świadczenia wychowawczego, z którego skorzystało
457 rodzin o liczbie dzieci 774. Wypłacono 528 świadczeń w ramach programu „ Dobry start ”.
Analogicznie w roku 2020 wydano dla 76 osób w 26 rodzinach Karty Dużej Rodziny, natomiast
wsparciem w postaci zasiłku rodzinnego wraz z przysługującymi dodatkami objęto 391 rodzin. W
roku 2020 rodziny z dziećmi objęte zostały wsparciem w postaci świadczenia wychowawczego, z
którego skorzystało 435 rodzin o liczbie dzieci 767 . Wypłacono 517 świadczeń w ramach programu
„ Dobry start ”. Analizując powyższe dane wynika, że w roku 2020 zdecydowanie zmniejszyła się
liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w stosunku do roku 2019. Liczba dzieci korzystających z
pomocy w postaci świadczenia wychowawczego oraz liczba rodzin korzystających z zasiłku
rodzinnego również uległa zmniejszeniu. 3

5. Prowadzenie procedury „ Niebieskie Karty ”
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w
związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 i 2020 r.
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w środowisku w ramach procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny w Małym Płocku w roku 2019 prowadził postępowanie w ramach
procedury „ Niebieskie Karty ” wobec 27 rodzin, w tym 3 rodziny z dziećmi, natomiast w roku
2020 procedura była prowadzona wobec 18 rodzin, z tego 1 rodzina z dziećmi. Zjawisko
przemocy w rodzinie na terenie Gminy Mały Płock nie stanowi dominującego problemu, jednak
dotyka rodzin z dziećmi, które ponoszą szkody psychiczne, fizyczne, moralne, dlatego też problem
jest traktowany priorytetowo.4

V. ZASOBY GMINY MAŁY PŁOCK
1. Ośrodek Pomocy Społecznej
W roku 2020 z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 242 osoby ze 139 rodzin.
Najczęstszym powodem udzielania pomocy osobom i rodzinom od kilku lat było bezrobocie- 74
osoby,ubóstwo – 61 osób, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego - 35 rodzin,

niepełnosprawność – 18 rodzin, potrzeby ochrony

macierzyństwa 12 rodzin. .Bardzo często dodatkowo problemem był alkoholizm. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Małym Płocku w ramach pracy socjalnej udziela swoim klientom pomocy w realizacji
podstawowych funkcji rodziny i wspiera w wypełnianiu zadań wychowawczych mając przede
wszystkim na względzie dobro dzieci. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej aż do momentu osiągnięcia przez tę rodzinę stabilizacji
życiowej umożliwiającej podstawowe wypełnianie obowiązków wobec małoletnich dzieci. W
momencie gdy pomoc instytucjonalna w danym środowisku rodzinnym nie daje zadowalających
efektów, decyzją sądu dziecko umieszczane jest w pieczy zastępczej a gmina jest obowiązana
pokrywać część kosztów na utrzymanie dziecka. Udział gmin w współpłaceniu będzie stopniowo
wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10 proc., w drugim 30 proc, a w trzecim i
następnym 50 proc. Im dłużej maluch będzie więc umieszczony w rodzinnym domu dziecka czy
rodzinie zastępczej, tym więcej gmina dopłaci powiatowi. Na pokrycie kosztów jego utrzymania w
rodzinie zastępczej spokrewnionej powiat wyda co najmniej 746 zł miesięcznie, a w zawodowej –
1131 zł. To oznacza, że gdy dziecko trafi do jednej z takich rodzin, gmina zapłaci mu odpowiednio
75 zł lub 113 zł, po dwóch latach będzie to już 373 zł oraz 565 zł.
Więcej dopłaci gmina, gdy dziecko trafi do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jest to związane z
tym, że u nich koszt utrzymania dziecka sięga przeszło 10 tys. zł za miesiąc. W 2020 r. Gmina nasza
ponosiła koszty za pobyt w pieczy zastępczej 5 dzieci na łączną kwotę 41 934,32 zł,
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2. Placówki Oświatowe
Na terenie Gminy w ramach opieki przedszkolnej działa 10 oddziałów przedszkolnych, a w
ramach szkolnictwa podstawowego działają 4 szkoły podstawowe w Małym Płocku, Kątach,
Rogienicach Wielkich i Chludniach. Placówki oświatowe prowadzą działalność edukacyjno wychowawczą, organizują wycieczki, wyjścia edukacyjne, wsparcie psychologiczno –
pedagogiczne dla dzieci i rodziców, organizacja zajęć dodatkowych, prowadzenie świetlicy
szkolnej, wyrównywane szans edukacyjnych,

3. Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych. Do najważniejszych zadań GKRPA należy zapobieganie powstawaniu
problemów alkoholowych na terenie Gminy, zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie
choroby alkoholowej oraz realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi.

4. Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Od grudnia 2012 roku na terenie gminy działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego
członkami są przedstawiciele różnych instytucji m. in.: OPS, policji, ochrony zdrowia, oświaty,
kurator sądowy, członek komisji przeciwdziałania alkoholizmowi a także instytucji pozarządowej.
Zespół ma za zadanie m. in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie
interwencyjnych w środowisku dotkniętym przemocą aż do chwili jej ustania.. Przy każdej
procedurze NK są opracowywane a następnie realizowane indywidualne plany pomocy dla osób
dotkniętych przemocą jak i stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych
rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich
efektów.

5. Policja
Działania funkcjonariuszy na rzecz dziecka i rodziny realizowane są w oparciu o stałą
współpracę z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. W zakresie działań na rzecz rodzin funkcjonariusze
podejmują interwencje w zakresie przemocy w rodzinie. To oni najczęściej sporządzają „NK”, która
następnie trafia do Zespołu Interdyscyplinarnego, gdzie wszczynana jest jej procedura mająca na celu
pomoc rodzinie .

6. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
NZOZ-y prowadzą działania pomocowe w zakresie profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny, w
tym: opieka pielęgniarska, badania profilaktyczne, pomoc niesiona przez pielęgniarki środowiskowe
w przypadku zauważonej przemocy rodzinnej w formie natychmiastowej reakcji polegającej na
zawiadomieniu właściwych instytucji, współpraca z OPS w zakresie opieki nad osobami chorymi,
niepełnosprawnymi i seniorami.

7. Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek kultury w Małym Płocku wraz ze świetlicami wiejskimi prowadzi szeroko
rozumianą działalność kulturową, sportowo – rekreacyjną, na terenie Gminy Mały Płock skierowaną
do osób z różnych grup wiekowych.

8. Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami bibliotecznymi prowadzi działalność kulturalną,
organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży , przygotowuje wystawy.

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ
Pierwszym priorytetowym celem tego Programu jest, aby dziecko wychowywało się jak najdłużej w
rodzinie naturalnej.
Zawiera on propozycje skoordynowanych działań, zarówno profilaktycznych, jak i
zmniejszających skutki patologii, skierowanych do rodzin, które wymagają pomocy nie tylko
materialnej, ale głównie socjalnej oraz specjalistycznej (psychologicznej, prawnej, pedagogicznej).
Proponowane działania mają za zadanie wesprzeć rodzinę , w pełnieniu jej podstawowych funkcji, w
myśl zasady, że w pierwszej kolejności wykorzystywane powinny być zasoby i możliwości własne
rodziny. Najważniejsze z tych działań to:
1)

edukowanie

rodziców,

poprzez

dostarczenie

im

wiedzy

o

prawidłowościach

lub

nieprawidłowościach funkcjonowania rodziny i ich znaczenia dla rozwoju dziecka,
2) wspieranie, m. in. poprzez poradnictwo,
3) konsultacje dla osób zgłaszających problemy wychowawcze z dzieckiem,
Pomoc udzielana dziecku i rodzinie będzie obejmować:
1).pracę socjalną poprzez bezpośrednie kontakty z rodziną i dzieckiem, udzielanie porad w sprawach
życiowych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, gospodarowaniem budżetem
rodzinnym, i potrzebami dzieci.
2) mediacje i negocjacje

3) pomoc materialna i rzeczowa
4) pomoc długofalowa: - w razie konieczności objęcie rodziny pomocą asystenta rodziny,
Drugim celem Programu jest powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej.
Podstawowym zadaniem do realizowania tego celu jest inicjowanie działań niezbędnych do
uregulowania sytuacji życiowej rodziny i umożliwienie powrotu dziecka. Rodziny, których dzieci
opuszczają

zastępcze

formy

opieki

wymagają

długoterminowego,

systematycznego

i

specjalistycznego wsparcia w pełnieniu ról rodzicielskich. Realizacja założeń przyjętych w
Programie pozwoli udzielić rodzinie szybkiej i skutecznej pomocy, aby dziecko mogło do niej
powrócić na stałe.
CEL 1. Zapobieganie umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
Zadanie

Sposób realizacji

1.Tworzenie
1.1. Zatrudnienie asystenta rodziny z chwilą
odpowiednich powzięcia informacji o rodzinach
struktur oraz
wymagających wsparcia asystenta rodziny .
podejmowanie Ośrodek Pomocy Społecznej 2022-2024
niejednolitych
działań
1.2. Doskonalenie zawodowe pracowników
wspierających instytucji i organizacji zajmujących się
rodziny z „grupy pomocą dziecku i rodzinie.
ryzyka”
1.3 Prowadzenie mediacji w sprawach
rodzinnych. Celem działania jest poprawa
relacji w rodzinie, dążenie do rozwiązania
konfliktów rodzinnych.

Realizatorzy

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Termin
realizacji
2022-2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Wszystkie
instytucje i
organizacje
zajmujące się
pomocą dziecku i
rodzinie

Ośrodek Pomocy
Społecznej ,
Gminna Komisja
d.s. Rozwiązywania
Problemów, Zespół
Interdyscyplinarny
2.Wsparcie
2.1. Organizowanie wypoczynku dla dzieci Gminna Komisja
2022-2024
rodziny i
i młodzieży
d.s. Rozwiązywania
dziecka z „grupy
Problemów
ryzyka”
Alkoholowych,
2.2 Objęcie dzieci dożywianiem
Ośrodek Pomocy
Społecznej
2.3.Stała współpraca pedagogów szkolnych Placówki
2022-2024
z innymi instytucjami oraz organizacjami Oświatowe
pozarządowymi na rzecz wsparcia dziecka z
rodziny „ z grupy ryzyka”.

2.4.Zapewnienie pomocy finansowej i
rzeczowej rodzinom niezaradnym
2.5 Monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin
zagrożonych kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej
2.6 Współfinansowanie pobytu dziecka w
rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

CEL 2. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny
1.
Przygotowanie
rodziny
naturalnej do
powrotu dziecka
z pieczy
zastępczej

Ośrodek Pomocy
2022-2024
Społecznej ,Gmina
Ośrodek Pomocy
2022-2024
Społecznej i
Placówki oświatowe
Urząd
2022-2024
Gminy ,Ośrodek
Pomocy Społecznej

naturalnej

1.1.Praca socjalna z rodzicami, którym
czasowo ograniczono władzę rodzicielską
poprzez umieszczenie dziecka w pieczy
zastępczej.

Ośrodek Pomocy
Społecznej

2022-2024

1.2.Udzielenie pomocy w poszukiwaniu
odpowiedniej pracy
1.3.Opiniowanie wniosków do sądu o
powrót dziecka do rodziny naturalnej.
2.1.Praca socjalna z rodziną do której
powróciło dziecko z pieczy zastępczej

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Ośrodek Pomocy
Społecznej

2022-2024

2.Wspieranie
rodziny
naturalnej , do
której powróciło 2.2. Monitorowanie sytuacji dziecka, które Ośrodek Pomocy
dziecko z pieczy wyrokiem sądu wróciło do rodziny
społecznej
zastępczej
naturalnej

2022-2024
2022-2024

2022-2024

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
są środki finansowe poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań, dotacje,
środki budżetu Gminy jak i budżetu Państwa

VIII. EFEKTY I REZULTATY PROGRAMU
W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących
efektów:

- polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
- wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka
- zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla
rodziny i dziecka.
- poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
- przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.
- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu
sytuacji kryzysowych.
- poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny,
- wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i poprawnych
relacji rodzinnych,
- umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej
poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji,
- rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program
wpierania rodziny.

IX. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU
Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji programu służy sprawdzeniu, czy zostały
zrealizowane planowane działania oraz jaki jest wynik zrealizowanych przedsięwzięć. Gminny
Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. Monitoring realizacji
programu będzie oparty na zebraniu informacji od podmiotów realizujących poszczególne zadania
określone w harmonogramie. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
będzie przedstawiane Radzie Gminy Mały Płock w terminie do 31 marca za rok poprzedni.

