UCHWAŁA NR XXII/137/2020
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy
z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111
i 1818) Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022” w brzmieniu
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Głowno oraz poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Głowno.

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
NA LATA 2020-2022
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I. WprowadzenieRodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju wszystkich jej członków,
a głównie dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, konieczne
jest wspieranie rodzin ze strony państwa, w tych przypadkach, kiedy własne zasoby i możliwości
nie wystarczają, aby pokonać sytuacje trudne lub kryzysowe. Szczególnie dziecko do
prawidłowego rozwoju potrzebuje rodziny, która otacza je miłością, zapewnia poczucie
bezpieczeństwa i zaspakaja jego potrzeby. Z punktu widzenia potrzeb dziecka, naturalna rodzina
jest podstawowym środowiskiem zapewnienia bezpieczeństwa emocjonalnego oraz naturalnym
środowiskiem
wychowawczym,
w którym główny element stanowią interakcje zachodzące między jej członkami. Rodzina
w sposób świadomy i nieświadomy oddziałuje na osobowość dziecka, przekazuje mu swój
system wartości, tradycje, poglądy, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie.
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,
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 służby
zdrowia, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które maja kontakt
z rodziną oraz podejmowania działań na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan działań.
Organizując różnorodne
formy wsparcia na rzecz rodziny
wieloproblemowej, należy doceniać 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
prawidłowe funkcjonowanie. Stąd też założeniem niniejszego programu jest wsparcie rodziny
naturalnej już na etapie, kiedy pojawiają się problemy. Zgodnie
z założeniami
zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) - konieczne jest zaangażowanie asystenta rodzin, o którym
stanowi art. 11 ust. 3 i art. 12 powyższej ustawy. Zadaniem asystenta jest całościowe wspieranie
rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Asystent reaguje na sygnały
wskazujące na powstawanie w rodzinie problemów związanych z jej prawidłowym
funkcjonowaniem, otrzymywanych z różnych źródeł: od pracownika socjalnego, pedagoga
szkolnego, policji, czy też od pielęgniarki środowiskowej. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie
przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie
dzieci. Jego główne zadanie to niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny. W przypadku
niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecka przez rodzinę, powiat organizuje pieczę
zastępczą w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Do zadań gminy w myśl ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej należy ponoszenie częściowych wydatków związanych
z
pobytem
dziecka
w wyżej
wskazanych
formach
pieczy
zastępczej.
Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. W przepisach o pomocy społecznej
zawarta jest zasada pomocniczości, która kładzie nacisk na wspieranie, a nie bezpośrednio
zaspokajanie potrzeb.
Niniejszy
Gminny Program wspierania rodziny na lata 2020-2022 stanowi realizację dyspozycji ustawowej
i ma na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie wykorzystując zasoby gmin.
1. Podstawą działań ujętych w programie są w szczególności regulacje obowiązujących
ustaw:
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᠆ ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111);

o wspieraniu

rodziny

i systemie

pieczy

zastępczej

᠆
᠆ ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507);
᠆ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 218).
2. Podstawa prawna działań:
᠆ artykuł 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111).
II. DIAGNOZA
SYTUACJI
DEMOGRAFICZNEJ
I SPOŁECZNEJ
GMINY
GŁOWNOGmina Głowno położona jest w centralnej części Polski, w województwie łódzkim
w północnowschodniej części powiatu zgierskiego, stanowi 12,3% jego powierzchni. Jest jedną
z dziewięciu i trzecią co do wielkości jednostką samorządową wchodzącą w skład powiatu
zgierskiego, jej powierzchnia wynosi 104,76 km2, w tym użytki rolne stanowią 82%, użytki leśne
11%.
Gmina
Głowno jest gminą typowo wiejską, w jej skład wchodzi 31 sołectw, w których skupionych jest
33 miejscowości. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. gmina Głowno
liczyła 4750
mieszkańców. Na koniec 2019 r. liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Głowno
pozostających
w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu wynosiła 61 osób, z czego 18 pobierało
zasiłek dla bezrobotnych. W roku 2019 świadczeniami pomocy społecznej objęto 87 rodzin,
w których przebywało łącznie 231 osób, co stanowi 4,86 % ogółu mieszkańców gminy Głowno.
W poprzednich latach odsetek ten był nieco wyższy.Tabela 1. Liczba osób i rodzin objętych
świadczeniami pomocy społecznej
Lp

Rok

1.
2.
3.

2017
2018
2019

Liczba rodzin
korzystających z
pomocy
społecznej
118
95
87

Liczba osób
w rodzinach
korzystających
z pomocy
społecznej
349
269
231

Liczba
Odsetek mieszkańców
mieszkańców korzystających
pomocy społecznej
4790
4759
4750

7,28 %
5,65 %
4,86%

Źródło: Urząd Gminy Głowno, GOPS w Głownie- opracowanie własne Poniższa tabela
obrazuje typy i liczbę rodzin z dziećmi objętymi świadczeniami pomocy społecznej w latach
2017-2019.Tabela 2. Typy rodzin z dziećmi objętymi świadczeniami pomocy społecznej
Rodziny z dziećmi
ogółem, z tego
o liczbie dzieci

2017
64

2018
45

2019
44

1
2
3
4
5
6
7 i więcej
Rodziny niepełne ogółem
z tego o liczbie dzieci

14
23
16
7
3
1
0
10

7
19
9
8
1
1
0
6

12
17
11
3
1
0
0
8
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1
2
3
4 i więcej

4
5
0
1

0
5
0
1

4
3
1
0

Źródło: GOPS w Głownie- opracowanie własneTabela 3. Powody przyznania pomocy –
liczba rodzin w latach 2017-2019
Powód trudnej sytuacji
życiowej
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym: wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiek.- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Zdarzenie losowe
Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego

2017

2018

2019

1
1
20

1
0
15

2
0
14

37
35
45
7

25
30
36
2

18
29
37
2

1
1
2
0

1
1
1
1

1
2
1
2

Źródło: GOPS w Głownie- opracowanie własnePowyższe dane wskazują, że kwestia
długotrwała
i ciężka
choroba
jest
czynnikiem
dominującym
w strukturze udzielenia pomocy, kolejnym jest niepełnosprawność, a następnie bezrobocie,
potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, ubóstwo, przemoc w rodzinie,
alkoholizm, zdarzenie losowe, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego i bezdomność. Należy zaznaczyć , ze zjawiska te są ze sobą powiązane , dlatego też
osoby
i rodziny objęte pomocą społeczną występują jednocześnie w kilku kategoriach
świadczeniobiorców (np. ubóstwo+ niepełnosprawność). Aby zapobiec sytuacjom, w których
dzieci należy odebrać z ich naturalnego środowiska oraz przywrócić władzę rodzicielską
rodzicom, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej rodzinie przydzielony jest
asystent rodziny. Praca asystenta rodziny polega na wspieraniu rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze. Jego działania skierowane są na poprawę stanu emocjonalnego,
zwiększeniu kompetencji społecznych i rodzicielskich oraz nabywaniu umiejętności
rozwiązywania problemów przez rodziny. W latach 2017-2019 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głownie nie zatrudniał asystenta rodziny, jeśli natomiast zajdzie taka potrzeba zostaną podjęte
wszelkie
działania
zmierzające
do
zatrudnienia
asystenta
rodziny.
W sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub prawa
te zostają ograniczone, sad postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem pieczy zastępczej, poprzez
umieszczenie go poza rodziną biologiczną. W gminie Głowno na przełomie lat 2017-2019
sytuacja ta przedstawia się następująco:Tabela 4. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej oraz koszty ponoszone przez gminę.
Lata
2017
2018

Liczba dzieci
5
4

Odpłatność gminy Głowno za pobyt
w rodzinie zastępczej spokrewnionej
11.989,35 zł
15.407,00 zł
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2019

7

17.017,40 zł

Źródło: GOPS w Głownie- opracowanie własneGmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka, po umieszczeniu w pieczy zastępczej, zobowiązana jest do ponoszenia
wydatków w wysokości: ·10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka pieczy zastępczej;
·30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; ·50% wydatków w trzecim
roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W gminie Głowno działa Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany przez Wójta Gminy
Głowno. Do zadań realizowanych przez Zespół należy: realizacja założeń ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie procedury „Niebieska Karta”,
poprawa przepływu informacji i organizacji działań na rzecz osób doznających przemocy
w rodzinie, poprawa jakości i efektywności współpracy podmiotów działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy, inicjowanie działań przeciw przemocy na terenie gminy (w tym
kampanii), praca nad wykorzystaniem przez osoby doznające przemocy oraz osoby stosujące
przemoc istniejących i realizowanych programów, podejmowanie współpracy z innymi gminami
oraz powiatem.
Poniższa tabela przedstawia liczbę prowadzonych procedur
„Niebieskie
Karty”
w rodzinach,
w skład których wchodzą dzieci.Tabela Nr 6. Liczba prowadzonych procedur „Niebieskie
Karty”
Lata
2017
2018
2019

Liczba rodzin
12
8
10

Liczba dzieci
5
4
5

Źródło: GOPS w Głownie-opracowanie własneW ramach programu „Pomoc
w zakresie
dożywiania”,
opłacono
ciepłe
w placówkach oświatowych , dzieciom oraz uczącej się młodzieży terenu Gminy
pochodzącej z rodzin spełniających kryteria w Programie.Tabela Nr 7. Liczba dzieci
Gminy
Głowno
objętych
pomocą
w formie
w placówkach oświatowych
Lata
2017
2018
2019

państwa
posiłki
Głowno,
z terenu
posiłku

Liczba dzieci
129
90
96

Źródło: GOPS w Głownie- opracowanie własneNa przestrzeni ostatnich lat liczba dzieci
korzystających z ciepłych posiłków w placówkach oświatowych uległa zmniejszeniu. Zgodnie
z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, 1907 ),
rodziny wielodzietne mogą skorzystać z uprawnień do zniżek, które oferowane są zarówno przez
podmioty publiczne, jak i niepubliczne. Od początku realizacji ustawy w Gminie Głowno
KDR uzyskało 288 rodzin. Dużym wsparciem dla rodzin z dziećmi jest realizowany program
„Pomoc państwa wychowywaniu dzieci” (500+). Pomoc ta znacznie zmniejszyła skalę ubóstwa,
a co za tym idzie zmniejszyła się liczba rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia systemu
pomocy społecznej.
Lata
2017
2018
2019

Liczba rodzin
400
376
507

Liczba dzieci
655
610
853

Liczba świadczeń
7.056
6.726
8.272

Kwota
3.517.765
3.346.873
4.121.738

Źródło: GOPS w Głownie- opracowanie własneKolejnym programem skierowanym do rodzin
wychowujących uczące się dzieci i młodzież jest rządowy program „Dobry Start”. Świadczenie
w ramach programu przyznawane jest jednorazowo w kwocie 300,00 zł, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego. W 2019 roku z powyższego programu skorzystało 590 uczniów
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na
kwotę
Rodziny z dziećmi skorzystały również z niżej wymienionych form wsparcia:

177 000 zł.

᠆ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, w tym świadczenie rodzicielskie;
᠆ świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne);
᠆ świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
᠆ stypendia i zasiłki szkolne;
᠆ zajęcia pozalekcyjne (zajęcia wyrównawcze, zagospodarowanie czasu wolnego itp.);
᠆ poradnictwo specjalistyczne ( psychologiczne, pedagogiczne).
III. CZAS REALIZACJI PROGRAMUGminny Program Wspierania Rodziny został opracowany
na lata 2020-2022
IV. ADRESACI
Adresatami Programu są:

PROGRAMU

1) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2) dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki;
3) przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.
V. ANALIZA SWOT WSPARCIA RODZINY W GMINIE GŁOWNO

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Współpraca instytucji działających na
rzecz rodziny.
2. Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje
pracowników działających na rzecz
rodziny.
3. Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego
gminy Głowno.
4. Działanie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Dobre rozeznanie środowiska lokalnego
m.in. pracowników socjalnych, pedagogów
szkolnych.
6. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
oferowanych przez szkoły.
7. Funkcjonowanie na terenie gminy placów
zabaw dla dzieci.
8. Realizacja programów osłonowych
i profilaktycznych.

1. Wysoki wskaźnik bezrobocia.
2. Problem nadużywania alkoholu.
3. Niechęć osób do korzystania z poradnictwa
specjalistycznego.
4. Wyuczona bezradność i roszczeniowość
klientów OPS, uzależnienie od pomocy
instytucjonalnej.
5. Bierna postawa rodzin wobec problemów.
6. Brak wzorców modelujących prawidłowe
postawy życiowe w rodzinach.
7. Brak mieszkań chronionych i socjalnych.
8. Wzrost liczby zadań zleconych samorządom
gminnym, wpływający na ograniczenie
finansowych możliwości Gminy w realizacji
poszczególnych zadań.
9. Niski poziom wykształcenia osób
korzystających z pomocy społecznej.

SZANSE
1. Wzrost świadomości jakie znaczenie
i jaką wartość niesie ze sobą rodzina.
2. Zmiana mentalności społecznej w kwestii
postrzegania rodzin
dysfunkcyjnych.
3. Aktywność rodzin dysfunkcyjnych
w rozwiązywaniu własnych problemów.
4. Zwiększenie efektywności działań
wszystkich podmiotów biorących udział
w zintegrowanym systemie wsparcia dla
rodziny.
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ZAGROŻENIA
1. Zanik więzi, tradycji rodzinnych.
2. Złożoność problemów rodzin.
3. Przerzucenie odpowiedzialności za wychowanie i
edukację dzieci na państwo
i instytucje.
4. Zaniedbywanie obowiązków opiekuńczowychowawczych przez rodziców.
5. Rozszerzenie zjawisk dysfunkcyjnych.
6. Stereotypowe myślenie odbiorców wsparcia oraz
środowiska lokalnego odnośnie GOPSU, jako
instytucji udzielającej jedynie pomocy finansowej.
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5. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na
aktywizację zawodową i społeczną osób
wykluczonych społecznie lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
6. W razie konieczności możliwość
zatrudnienia asystenta rodziny.

7. Wzrost kosztów utrzymania rodziny.
8. Wypalenie zawodowe pracowników.
9. Niestabilność prawa dot. polityki społecznej,
niespójność, częste zmiany i trudności w interpretacji
przepisów.

VI. CEL GŁÓWNY PROGRAMUCelem głównym Programu jest pomoc rodzinom
zamieszkującym
na
terenie
gminy
Głowno
w stworzeniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny
biologicznej oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków
opiekuńczo- wychowawczych.
VII. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Zabezpieczenie
podstawowych
potrzeb
bytowych
dziecka
2.
Wyrównanie
szans
edukacyjnych
dzieci
3. Profilaktyka i interwencja w rodzinach zagrożonych dysfunkcją.

i rodziny.
młodzieży.

4. Utrzymanie i rozwój gminnego systemu wspierania rodziny.
L.p.
1.

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny
Działania
Wskaźniki realizacji
Termin
działań
realizacji
Realizatorzy
zapewnienie pomocy
finansowej i rzeczowej
rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji
materialnej

- liczba osób i rodzin objęta
pomocą społeczną;
- liczba rodzin/dzieci
korzystających ze świadczeń
z funduszu alimentacyjnego;

2020-2022
- GOPS Głowno;

- liczba rodzin/dzieci
korzystających z zasiłków
rodzinnych wraz z
dodatkami;
- liczba rodzin/dzieci
otrzymujących świadczenie
wychowawcze;

2.

3.

świadczenie pomocy
w postaci posiłków w
ramach programu „Posiłek
w szkole i w domu”
wsparcie rodzin
wielodzietnych- wydawanie
Karty Dużej Rodziny

- liczba rodzin z dzieci,
korzystających z pomocy
żywnościowej w ramach PO
PŻ.
- liczba dzieci i młodzieży
korzystająca z posiłków w
placówkach oświatowych;

- GOPS Głowno;

2020-2022

- placówki oświatowe.
- liczba osób, którym
wydano KDR;

2020-2022
- GOPS Głowno;

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
1.

udzielanie wsparcia w
formie stypendiów i
zasiłków szkolnych

- liczba rodzin/dzieci
korzystających ze
stypendiów szkolnych;

2020-2022
-Urząd Gminy Głowno;

- liczba rodzin/dzieci
korzystających z zasiłków
szkolnych.
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2.

3.

4.

5.

udzielenie świadczeń w
ramach rządowego
programu „ Dobry Start”
realizowanie programów
profilaktycznych i
edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży
organizacja różnorodnych
zajęć oraz
zagospodarowanie czasu
wolnego dla dzieci z rodzin
wymagających wsparcia, w
tym pomoc w nauce

wsparcie dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych
poprzez poradnictwo
psychologiczne i
pedagogiczne

- liczba rodzin/dzieci i osób
uczących się, korzystających
ze świadczenia „Dobry
Start”
- liczba programów;

2020-2022
- Urząd Gminy Głowno;
- placówki oświatowe;
2020-2022

- liczba osób biorących
udział w programach;
- liczba dzieci;

- GKRPA gminy Głowno.

- placówki oświatowe;

2020-2022

- liczba zajęć;
- GOPS Głowno.

- liczba pedagogów w
szkołach;
- liczba psychologów;

- placówki oświatowe;
2020-2022
- Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Głownie.

- liczba konsultacji;

3. Profilaktyka i interwencja w rodzinach zagrożonych dysfunkcją
1.

2.

monitoring środowisk
zagrożonych uzależnieniami
i motywowanie do podjęcia
leczenia/terapii ze
szczególnym
uwzględnieniem rodzin z
dziećmi

realizowanie zadań
związanych z
przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie

- liczba osób korzystających
z konsultacji
psychologicznych;
- liczba osób, które podjęły
terapię;
- liczba spraw skierowanych
do GKRPA;
- liczba uruchomionych
procedur NK w rodzinach z
dziećmi;
- liczba posiedzeń grup
roboczych;

- GOPS Głowno;
2020-2022
- GKRPA gminy Głowno;
- kuratorzy sądowi.

- Zespół
Interdyscyplinarny;

2020-2022

- GOPS Głowno;

2020-2022

- liczba zakończonych
procedur NK;
3.

4.

prowadzenie monitoringu
sytuacji dziecka i rodziny
zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczowychowawczych
zapewnienie wsparcia
asystenta rodziny, rodzinom
przeżywającym trudności
opiekuńczo- wychowawcze

- liczba rodzin z dziećmi;
- kuratorzy sądowi.

- liczba rodzin/dzieci
objętych wsparciem
asystenta rodziny;

-GOPS Głowno;

2020-2022

- GOPS Głowno;

2020-2022

- liczba rodzin, w których
zakończono realizację usługi
asystenta rodziny;
5.

prowadzenie monitoringu
sytuacji dziecka z rodziny
dysfunkcyjnej po

-liczba rodzin/dzieci
objętych monitoringiem;
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6.

7.

8.

zakończeniu współpracy z
asystentem rodziny
praca z rodzinami
biologicznymi, których
dzieci przebywają w pieczy
zastępczej

współfinansowanie pobytu
dzieci w pieczy zastępczej

udzielanie wsparcia/porad
psychologicznych

- liczba rodzin objęta
wsparciem;

- GOPS Głowno;

2020-2022

- GOPS Głowno;

2020-2022

- liczba dzieci
przebywających w pieczy
zastępczej;
- liczba dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej;
- koszt współfinansowania;
- liczba rodzin/dzieci objęta
wsparciem;

- UG Głowno.
PCPR w Zgierzu;

2020-2022

GOPS Głowno;

2020-2022

- liczba porad;
9.

poradnictwo i praca
socjalna świadczona na
rzecz rodzin z dziećmi,
problemowych i
zagrożonych dysfunkcjami

- liczba rodzin objęta
wsparciem;
- liczba dzieci w rodzinach;

4. Utrzymanie i rozwój gminnego systemu wspierania rodziny
1.

doskonalenie współpracy
pomiędzy instytucjami i
podmiotami działającymi na
rzecz dzieci i rodziny

- liczba i rodzaj podjętych
wspólnie działań;

- GOPS Głowno;
- placówki oświatowe;

- liczba spotkań , narad,
konferencji;

2020-2022

-Policja;
- GKRPA gminy Głowno;
- kuratorzy sądowi;

2.

3.

podnoszenie kwalifikacji i
kompetencji zawodowych
pracowników realizujących
zadania z zakresu
wspierania rodziny
Zapewnienie dostępności
poradnictwa
specjalistycznego
(prawnego,
psychologicznego,
pedagogicznego,
madiacyjnego ) oraz
organizowanie i
informowanie o miejscach
udzielenia pomocy

- PCPR w Zgierzu.
- GOPS Głowno;
- liczba osób biorących
udział w szkoleniach,
seminariach, warsztatach

2020-2022
- Zespół
Interdyscyplinarny;
- GKRPA gminy Głowno.
- UG Głowno;

- liczba i formy przekazów
informujących o miejscach
pomocy

- GOPS Głowno;

2020-2022

- GKRPA gminy Głowno;
- PCPR w Zgierzu;
- placówki oświatowe;
- Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej.

VIII. REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMUZaplanowane w Programie działania
realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w partnerstwie z:
᠆ Urzędem Gminy Głowno;
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᠆ placówkami oświatowymi gminy Głowno;
᠆ Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
᠆ Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
᠆ Sądem Rejonowym w Zgierzu Wydział III Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy sądowi;
᠆ Komisariatem Policji w Głownie;
᠆ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;
᠆ Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu;
᠆ Poradnią Psychologiczną - Pedagogiczną w Głownie.
IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMUDziałania zawarte w trzyletnim Gminnym
Programie Wspierania Rodziny wymagają odpowiednich źródeł, które będą stanowić:
1) środki finansowe z budżetu Gminy Głowno w zakresie zadań własnych gminy;
2) fundusze z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań zleconych gminie przez
administrację rządową;
3) dotacje na realizację rządowych programów; Środki finansowe na realizację Programu będą
uwzględniane corocznie w uchwale budżetowej. Na rok 2020 r. zaplanowano środki finansowe
w wysokości:
᠆ dział 855 rozdział 85504 - wspieranie rodziny w kwocie 11 500,00 zł.
X. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMUW wyniku przeprowadzonych
działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów: ·polepszenie sytuacji dziecka
i rodziny; ·wzmocnienie lub przywrócenie rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego;
·ograniczenie negatywnych zachowań i postaw w rodzinach (w tym: przemoc, uzależnienia,
skrajna bierność i bezradność); ·wzmocnienie lub przywrócenie rodzinom zdolności do pełnienia
funkcji opiekuńczo- wychowawczych (przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy
zastępczej, umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny
naturalnej); ·wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny
i poprawnych relacji rodzinnych; ·rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i innymi
podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań wspierania rodziny; ·poprawa jakości
świadczonej pomocy na rzecz dziecka i rodziny poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji
osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.
XI. MONITORING I EWALUACJAKoordynatorem Programu będzie kierownik Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Głownie. Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji Programu służyć będzie ocenie
podejmowanych działań w oparciu o analizę osiągniętych wskaźników wymienionych
w rozdziale VII Programu.Monitoringiem Programu zajmować się będzie Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Głownie na podstawie informacji pozyskiwanych od podmiotów
zaangażowanych w realizację działań programowych oraz danych ze sprawozdań dostępnych na
poziomie gminy:
᠆ roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka, przedkładane Radzie Gminy Głowno w terminie
do 31 marca każdego roku;
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᠆ sprawozdanie rzeczowo- finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej przekazywane wojewodzie w terminach: za I półrocze
w terminie do 31 lipca danego roku, za II półrocze w terminach do 31 stycznia następnego
roku; Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w terminie
do 31 marca każdego roku Wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z zakresu
wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.
XII. PODSUMOWANIEPodstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2020-2022 dla Gminy Głowno jest stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości
życia rodzin, a szczególnie dzieci. Wspieranie rodzin będzie miało charakter prewencyjny
i naprawczy. Efektem działań będzie lepiej funkcjonująca rodzina, która samodzielnie rozwiązuje
własne problemy. Stan ten zostanie osiągnięty, gdy rodzina otrzyma kompleksowe,
interdyscyplinarne wsparcie przy jednoznacznym wykorzystaniu własnych zasobów. Każda
rodzina znajduje się w innej sytuacji, posiada własny, zróżnicowany potencjał i od tych
czynników zależy, jak intensywnego wymaga wsparcia. Ważnym elementem powodzenia
w zakresie
realizacji
celów
Programu
jest
ścisła
współpraca
instytucji
i podmiotów wspierających rodzinę oraz podejmowanie skoordynowanych działań na rzecz
rodzin
z terenu gminy Głowno.

Id: BA7797B2-D4A5-4A57-9D35-4029AACCEEC3. Przyjęty

Strona 11

