
UCHWAŁA NR IV/19/15
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz 
art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, poz. 154, poz. 866, poz. 1650; Dz. U. z 2014 r. 
poz. 619, 1188) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala sie Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2016 zgodnie 
z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/173/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2014.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Łukasz Łukasik
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Załącznik do Uchwały Nr IV/19/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 4 lutego 2015 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2016

Rodzina to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne 
dziecku. Oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka, przekazując mu 
swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest 
najbardziej stabilnym punktem w odniesieniu do dziecka. Dlatego jeśli w funkcjonowaniu 
rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny 
zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań.

Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych 
rozwiązań. Choroba alkoholowa, czy pijaństwo rodziców, przemoc w rodzinie, niewydolność 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące 
życie rodzin, którym często towarzyszy również problem ubóstwa, czy długotrwałego 
bezrobocia. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników 
socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów 
sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania 
działań na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan działania. Praca z rodziną 
przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze strony środowiska, 
w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną ze strony rodziny. 
Ponadto, praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, 
kompleksowa i obiektywna oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej. Organizując 
różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy docenić i konsekwentnie 
realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. 
Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej, należy ją wspierać 
i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Stąd założeniem Programu 
jest wsparcie rodziny naturalnej, już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie 
takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.

Program będzie realizowany w szczególności w oparciu o następujące akty:
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej /Dz. 
U. z 2011 r. Nr 149, poz.887/,

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi 
zm./,

- Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głowno /Uchwała Nr 
XLVII/222/10 Rady Gminy Głowno z dnia 31 marca 2010 r./,

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180, poz. 
1493 z późn.zm./,

- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm./,

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. 
zm./.
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I. Cel główny
Wypracowanie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Głowno.

II. Cele szczegółowe
1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny:

a/ objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci, uczniów szkół podstawowych

i gimnazjów w formie jednego gorącego posiłku na terenie placówek oświatowych,

b/ udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności i pomocy rzeczowej

w formie produktów spożywczych,

c/ monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych / m.in. kontakt

z punktami szczepień, lekarzami rodzinnymi i pediatrą/,

d/ zapewnienie pomocy w formie pracy socjalnej, pomocy materialnej rodzinom

znajdującym się w potrzebie,

e/ udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

f/ udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

2. Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
rozwiązywanie już istniejących:
a/ systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników

socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych

zawodów kontaktujących się z rodziną,

b/ organizacja specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i prawnego

na rzecz rodzin zagrożonych kryzysem,

c/ organizacja działań podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców,

d/ organizacja narad, szkoleń, konferencji i spotkań informacyjnych służących doskonaleniu

systemu współpracy instytucji i organizacji,

e/ ustawiczne doskonalenie umiejętności zawodowe pracowników socjalnych, asystentów

rodzin poprzez udział w warsztatach i innych formach edukacyjnych.

3. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży:
a/monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b/udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

c/podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

dzieci i rodzin,

d/ wspieranie i promocja inicjatyw lokalnych w zakresie wsparcia rodziny i dziecka.

4. Zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych:
a/profilaktyka poprzez edukację oraz wczesna interwencja w rodzinach zagrożonych

uzależnieniami,
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b/ integracja działań w ramach Programów, a przyjętych do realizacji w ramach Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii dla gminy Głowno oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

5. Wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin naturalnych:
a/ koordynacja działań i bieżąca współpraca podmiotów podejmujących różnorodne

działania na rzecz dzieci i młodzieży,

b/ edukacja służb społecznych w zakresie wykorzystania metody pracy interdyscyplinarnej

w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

c/ dobór działań naprawczych na rzecz dziecka i rodziny w oparciu o działania

interdyscyplinarne,

d/ tworzenie rejestru dzieci zagrożonych umieszczeniem w zastępczych formach opieki.

III. Adresaci programu
Rodziny wychowujące dzieci, dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone

ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych

na terenie Gminy Głowno.

IV. Zasoby
Na terenie Gminy Głowno w budowę lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzinom 

powinny włączyć się:

- placówki oświatowe,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Głownie,

- Komenda Policji w Głownie,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Głowno,

- Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Zespół CAZ – Głowno,

- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

- organizacje pozarządowe,

- parafie.

V. Realizacja Programu
Koordynowanie i organizowanie działań w ramach Programu, inicjowanie nowych 

rozwiązań należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie. Program 
realizowany będzie na terenie Gminy Głowno w latach 2015 – 2016. W lokalnym systemie 
działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych rodziny należy wziąć pod uwagę 
uczestnictwo różnych podmiotów i instytucji.

W działaniach profilaktycznych na rzecz rodzin wychowujących dzieci należy szczególną 
rolę przypisać organizacjom pozarządowym oraz kościelnym. Tak rozumiany program 
stanowić będzie pełne i kompleksowe ujęcie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

VI. Finansowanie Programu
Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Głowno, budżetu państwa
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/programy rządowe/.

VII. Monitorowanie Programu
Sprawozdanie przekładane będzie w terminie do 31 marca każdego roku Wójtowi Gminy, 

Wójt Gminy natomiast Radzie Gminy.

Dodatkowo sporządzane będą również sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu 
wspierania rodziny, które przekazane zostaną wojewodzie w wersji elektronicznej 
z zastosowanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności od pojawiających 
się potrzeb i możliwości finansowych gminy.
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