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I. WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA

Pierwszy Gminny Program Wspierania Rodziny zostałopracowany na lata 2013 -2015. i

został przyjęty Uchwałą Nr XLl265l20I3 Rady Gminy Leszno. Był opracowany w związku z

obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. ustawą z dnia 9 częrwca ż0Il r. o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej, która to nakłada na gminy podejmowanię działań wspierających

wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgo dnie z povvry ższą ustawą samo rząd gmi nny po winien real i zować następ uj ące zadania:

1. Opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny.

ż. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifi kacjt przezasystentów rodziny.

3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowaw czy ch poprzęz,,

1) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta

rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

2) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

3) prowadzenie placówek wsparcia dziennęgo oraz zapewnienie w nich miejsc dla

dzieci rodzin, w których występującą trudności wychowawcze.

W świetle zńożeń ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter

interdyscyplinamy i być udzielana przęz właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego

lokalnego systemu. Ważre jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy

współpracy wyspecjalizowanych instytucji jak pomoc społeczna, policja, szkoła, sąd.

Efektywnośó zapewni długofalowy system edukacji skierowany zarówno do grup zawodowych

udzielających wsparcia, podejmujących interwencje, jak rownież edukacja społeczną mająca na

celu przede wszystkim odkłamanie negatywnych mitów i stereotypów, a takze zmianę obyczajów

i postaw sprzyjających powstaniu negatywnych zjawisk w rodzinie.

Znaczęnie rodziny dla społeczeństwa pociąga za sobą odpowiedzialność państwa za jej

wspieranie i umacnianie. Celem polityki społecznej w odniesieniu do rodziny jest oddziaływanie

na jej otoczenie oraz ins§tucje z nią powiązane. Polityka społeczna państwa, szczególnie wainą

rolę odgrywa w środowisku lokalnym w organizowaniu pomocy rodzinie.

Sprawowanie władzy rodzicielskiej polega głównie na opiece i wychowaniu dziecka oraz

dbałości o jego prawidłowy rozwój, ochronę zdrowia, umożliwienie edukacji oraz rozwijania

pasji i talentów. W sfuacji, gdy przez patologię w środowisku rodzinnym, nieudolność



Wychowawczą rodziców bądź pozostawienie w sytuacji kryzysowej dobro to jest zagrożone,

dziecko powinno być chronione przezwładzę publiczne.

Trudne warunki materialne, nierozwiązane problemy, niedostatki w zakresie spełnieni

przez rodzinę fuŃcji opiekuńczej, niewydolność wychowawcza, ograniczenia w zaspokajaniu

wielu potrzeb, rozpad rodziny, zrywanie się więzi rodzinnych i zanikanie poczucia

odpowiedzialności, narastanie sytuacji konfliktowych to Ządło wielu zjawisk negatywnych, które

wymagają ingerencji z zewnąttz. Współczesnej rodzinie potrzebna jest pomoc wielostronna,

dlatego należy angażować wszystkie siły i środki społeczne.

Wspieranie rodzin będących w potrzebie wymaga wieloaspektowego podejścia, a przede

wszystkim systemowego zaangażowarńa się wszystkich podmiotów zajmujących się

bezpośrednio czy tez pośrednio tą pomocą.

Nieodzowna jest interdyscyplinamość pracy w tym zakresie poprzęz ścisłą współpracę,

łączente działań, przepływ informacji, określenie wspólnego celu oraz przewidywanie efektów.

Interdyscyplinarnośc jest podstawą skuteczności w zakresie wsparcia rodziny oraz dzięcka.

Dla większej skuteczności podejmowanych działań niezbędna jest ich kompleksowość.

Tworzenie sieci instytucji współdziałających zę sobą, koordynowanej przęz zespół

interdyscyplinarny daje szansę na zwiększenie efektów i trwałość pozytywnych skutków.

Efektywność zapewni długofalowy system edukacji skierowany zarówno do grup zawodowych

udzielających wsparcia, podejmujących interwencje jak również edukacja społeczna, mająca na

celu przede wszystkim odkłamanie negatywnych mitów i stereotypów, a także zmianę obyczajów

i postaw sprzyjających powstawaniu negatywnych zjawisk w rodzinie.

Znaczęnię rodziny dla społeczeństwa pociąga za sobą odpowiedzialnośó państwa za jej

wspieranie i umacnianie. Celem polityki społecznej w odniesieniu do rodziny jest oddziaływanie

na jej otoczenie oraz instytucje znią powiązane. Polityka społeczna pństwa, szczególnie ważną

rolę odgrywa w środowisku lokalnym w organizowaniu pomocy rodzinie.

Podstawa prawna Programu:

o Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. IJ. z2015 r.,poz.

15l5 zpóźn, zmianami)

o Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 t., poz.

163 zpoźn zmianami)

o ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia9 czerwca2011 r. (tekst

jedn. Dz. U. z2015r.,poz.332zę zmianami)



Ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dniaż9lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz.

U, z20l5r., poz. l390)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia2003 r.

(tekst jednolity Dz. U . z ż0I 4 r., poz. 1 l 1 8 z późn. zmianami)

Ustawa o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26

październlka1982 r. (tekstjednolityDz.U.z2015r,,poz.Iż86zpóźn. zmianami)

Ustawa o przeciwdziałanta narkomanii z dnta 29 ltpca 2005 r. (tekst jednolity Dz, U. z

2012 rokupoz. l24 zpóźn, zmianami).

11. CHARAKTERYSTYKA ŚROUOWISKA LOKALNEGO
Łącznie gminę Leszno zamieszkuję9 492 osób, co stanowi - 4912 kobiet i 4580 mężczyzn.

Dzieci i młodzieży w przedztale 0 - 18 lat gminę zamieszkuje 2058 osób. (Zródło; dąne na dzień

31,12.2015 r. Urzędu Gminy Leszno).

Stopa bezrobocia w gminie Leszno za trzęci kwartał 2015 r, wynosiła 4,9 o^. Liczba

zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła 278 osób, w tym kobiety 121. ( w 2014 r. 353

osoby). Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku ogółem wynosiła 35 osób w tym 13 kobiet.

Bez kwalifikacji zawodowych ogółem 97 osób w tym 5ż kobiety, bęz doświadczenia

zawodowego ogółem 54 osoby w tym 33 kobiety. W aktywnych formach przeciwdziałaniu

bezrobociu uczestniczyło ogółem 16 osób w tym 7 kobiet ( podjęcie działalności gospodarczej -
3 osoby w tym kobiety, roboty publiczne - 12 osób w tym 4 kobiety, podjęcie pracy w ramach

refundacj i kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 osoba).

Powyższe dane wskazują, że ilość osób bezrobotnych w Gminie Leszno utrzymuje się

praktycznie na tym samym poziomie , gdzie w 2012 r. udział bezrobotnych zarejestrowanych w

liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynoslł 5,6 %, w 2013 r. 5,7o/o, w 2014 r. 5,60ń.

(Zródło; dane staĘstyczne GUS).

W Lesznie funkcjonuje Zamiejscowy Punkt Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu.

Utworzenie Zamiejscowego PuŃtu PUP eliminuje problem dojazdu do Błonia osób

bezrobotnych. Pracownicy PUP dla Powiatu Warszawskiego w Błoniu podczas dyżurów w

Lesznie obsługują osoby bezrobotne w zakresie rejestracji, potwierdzenia gotowości do podjęcia

pracy, wydawania zaśwtadczęń a także organizują spotkania grupowe z doradcą zawodowym

oraz waIsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Z Zarntejscowego Punktu PUP mogą skorzystać

również pracodawcy zgłaszający wolne miejsca pracy oraz uzyskując doradztwo w zakresie

organizacji prac interwencyjnych, staży dla młodzieży.



Na terenie gminy dzińa Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Lesznie. Ośrodek

realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami

wykonawczymi do ustaw. Podstawowym zadaniem OPS jest bezpośrednie organizowanie i

wykonywanię zadań związanych z zaspokojeniem jednostek i rodzin pozostających w trudnej

sytuacji życiowej poprzezrozpoznawanie tych potrzeb, udzielanie świadczeń w formie pienięznej

i niepienięznej.

III.ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE REALIZOWANE PP.ZEZ OŚROOBX POMOCY

SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU:

o zudzięlonej pomocy i wsparcia skorzystńo 352 osób oraz 141 rodzin,

. przyznano świadczenia 352 osobom,

. wypłata świadczeń pieniężnych została przyznana 244 osobom,

. do otrzymania świadczeń niepieniężnych zakwalifikowało się 223 osób

Wypłacone świadczenia pieniężne obejmowały:

. zasiłek stały - średnia wysokość zasiłku stałego na osobę w rodzinie wyniosła 448 zł,

o zasiłek okresowy - średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła ż82 zł,

o zasiłek celowy - średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku wyniosła 910 zł.

Wypłacone zasiłki obejmowały przyznanie pomocy z tytułu bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej

choroby, z tytułu niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

alkoholizmowi.

Przyznane świadczenia niepieniężne zostńy przyznanę na posiłek dla 95 osób (wartość

przyznanych świadczeń 51296 zł'). Z azego I00 % otrzymanych posiłków zostało przyznane

dzieciom.

Głownym celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych, podstawowych

potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach

odpowiadających godności człowieka. Analizując wskazniki dotyczące pomocy społecznej,

mozna zauważyć, że najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc na przestrzent trzech

ostatnich lat były: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała lub cięzka choroba,

bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm jak również bęztadność w sprawach opiekuńczo -
wychowawczych.

Według analtzy pracowników socjalnych w większości rodzin, w których występuje

problem bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych przy zapęv\rnieniu wsparcia zę

strony Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoły i kuratorów sądowych, rodzina jest w stanie



realizować swoje funkcje, co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. Zawsze

jednak istnieje zagrożenie, iż działania podejmowane przez instytucje okażą się niewystarczające,

między innymi z uwagi na brak współpracy rodziny. Zatem w sytuacji zagrożenia dobra dziecka

sąd rodzinny może zarządzić środek zapobiegawczy w formie umieszczenia dziecka w placówce

opiekuńczo - wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Od 2013 r. poprzezudztał w,,Programie

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", której organizatorem jest

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, OPS otrzymuje środki finansowe na

zatrudnienie dwóch asystentów rodziny. Swoim wsparciem, w latach 2013 -2015 asystenci

obieli ogółem 20 rodzin (51 dzieci), które były skierowane do asystentury przez Sąd Rejonowy

w Grodzisku Maz. - Wydział Rodzinny i Nięletnich i pracowników socjalnych OPS w Lesznie.

Do zadń asystenta rodziny w szczególności należy; udzielanie pomocy rodzinom w poprawie

ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia

gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów

socjalnych, problemów psychologicznych, motywowanie członków rodzin do podnoszenia

kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu

pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na

celu ksztahowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziecmt,

udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzęzudział w zajęciach psychoedukacyjnych,

podejmowantę działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

dzieci i rodzin a także współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,

właściwymi organizacj ami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi

się w działaniach na rzęcz dziecka i rodziny. Poptzez współprace z asystentami rodzin,

dodatkowo udzielono wsparcia w formie zasiłków celowych oraz okreso!\rych a także w formie

rzeczowej oraz dożywiania dzieci w szkołach. W br. 6 rodzin zakończyło współpracę z

asystentem rodziny w tym 5 rodzin ze względu na osiągnięcie postawionych celów i I rodzina zę

względu na brak efektów. Zgodnie z zapisem art, 19l u. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i

pieczy zastępczej, w związku z ponoszeniem odpłatności za 15 dzieci umieszczonych w

placówce opiekuńczo-wychowawczej od 2013 r do 2015 r. , OPS poniósł koszty w wysokości

57 437,15 zł.

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Leszno

30 kwietnia 20Il r, zarządzeniem nr 5912011 został powołany przęz Wójta Gminy Leszno Zespół

Interdyscyplinarny w Gminie Leszno.



W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele m.in.:

- Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Ochrony zdrowia

- Placówek Oświatowych z terenu gminy

- Komisariatu Policji,

- Prokuratury Rejonowej w GrodziskuMaz.,

- Kuratorzy Sądowi z Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz.

- Komendy Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

- Stowarzyszenie ,,Ptzyłącz Się Do Nas"

Zespoł Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji zńożeń Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie.

Zadanięm Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań

przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałanta przemocy w

rodzinie.

W ramach działań terapeutycznych przy Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Uzależnień

funkcjonuje grupa edukacyjno-pomocowa dla ofiar przemocy i osób współuzaleznionych.

Spotkania grupy odbywają się 1 raz w tygodniu.

W Lesznie działa świetlica opiekuńczo-wychowawcza ,,Promyk", która prowadzi działalność

opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczno-teraupetyczną dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Na

zajęcia dowożone są dzieci z miejscowości; ZaboróW Łubiec i Gawartowa Wola. Głównym

celem świetlicy jest organizacja czasu wolnego dla dzieci z rcdztn problemowych. Dzieci mogą

skorzystać z zajęc: plastycznych, ruchowych, sportowych, dydaktycznych a także

socjoterapeutycznych. Dzieci korzystają z posiłków na terenie świetlicy.

W 2015 r do Przewodniczącej ZI wpłynęły 15 Niebieskie Karty, w tym l0 założonych przez

policję i 4 przez OPS i 7 przez oświatę. Odnotowano 20 osób doświadczających przemocy, w

tym 17 kobiet, 3 mężczyzn w tym 7 osób nieletnich. Wykazano l2 sprawców przemocy. W celu

realtzacji procedur ś(NK" powołano 12 nowych grup roboczych, ogołem odbyło się 36 grup

roboczych, we wszystkich uczestniczyli przedstawiciele policji i OPS, w 30 grupach roboczych

uczestniczył przedstawiciel GKdsRPA, w 13 kuratorzy, w 7 przedstawiciele oświaty.



Grupy robocze mają za zadanie zapoznantę sie z problemem występującym w danej rodzinie

poprzęz przeprowadzenie rozmowy zarówno ze sprawcą jak i ofiarą przemocy.

W planie pomocy rodzinie podejmowane są następujące działania:

Członkowie grupy roboczej współpracują ze sobą przez cały czas prowadzenia procedury NK,

monitoĄą sfuację rodziny i zobowiązania nałożone przez grupę mając na uwadze

bezpieczeństwo członków rodziny.

IV. CEL GŁOWNY. CELE SZCZEGOŁOWE . ZAŁOŻENIA PROGRAMU.

Z 
^ŁOZENIA 

GMINNE GO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY

Program wspierania rodziny nastawiony jest w głównej mierze na rozwiąrywanie sytuacji,

kiedy w związku z występującymi w rodzinie problemami, dysfunkcjami i trudnościami w

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dziecko pozbawione jest możliwości

właściwego rozwoju w swojej naturalnej rodzinie.

Celem programu jest stworzenie takiego systemu wsparcia, który pozwoliłby na wspieranie i

wspomaganie rodziny przeżywającej trudności tak, aby mogła ona powrócić do prawidłowego

fuŃcjonowania i pełnienia roli opiekuńczej i wychowawcz€1, zarniast zastępować ją w pełnieniu

tych funkcji.

Założentęm programu w dalszym ciągu będzie wspieranie rodziny naturalnej juz na etapie, gdy

problemy się zaczynają oraz zapobieganie konieczności umieszczanta dzieci w pieczy zastępczej,

Praca z rodziną prowadzona będzie również w przypadku umieszczęnta dzięcka poza rodziną.

Zgodnie, bowiem zideą ustawy o wspieraniu rodziny pieczazastępcza powirma mieć charakter

okresowy, a praca z rodzinami biologicznymi powinna przynieśó pozy.tywne efekty w postaci

możliwości powrotu dzieci do rodziny biologicznej.

Założenia realizowane będą poprzęz:

. działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu sytuacji wymagających interwencji

kryzy sowej, poprawa b ezpieczeństwa socj alne go rodz in



o działania profilaktyczne zapobiegające uza|ężnieniom od substancji psychoaktywnych,

udzie l anie p omo cy w przezw ciężaniu _uzal eżni eń

o działania profilaktyczne zapobiegające niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

promocja rozwiązań systemowych w pracy z dziecmi i młodzieżą

o aktywizowanie dzieci i młodzieży naIzęcz własnego rozwoju

. dzińania zmierzające do poprawy sy.tuacji szkolnej dzieci - zapobieganie

niepowodzeniom i trudnościom,

o przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci,

. organizacja profesjonalnej opieki dla dzieci podczas pracy rodziców,

. udzielanie profesjonalnego wsparcia dla rodzin w sytuacjach kryzysowych,

. zabezpięczanię podstawowych potrzeb materialnych rodziny,

o przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin, pomoc w integracji z

otoczeniem społecznym

. wzmacnianie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, wspieranie rodziny w

funkcj ach wychowaw czy ch, opiekuńczych i socj alnych

. koordynowanie wszystkich dzińań instlucji samorządov\rych i organizacji

pozarządowrych mo gących służyć pomo cą ro dzino m.

Działania przewidzianę w założeniach programu umożliwią realizowanię na szczeblu gmirurym,

w środowisku lokalnym polityki prorodzinnej rozumianej, jako stwarzanie odpowiednich

warunków prawnych, ekonomicznych i społecznych wzmacniających rodzinę, zapewniających

jej trwałośc, rozwoj oraz właściwe zaspokaj anie przez nią podstawowych potrzeb.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Celem programu jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych oraz przeżywających trudności w

wYPełnianiu swoich obowiązków opiekuńczych i wychowawcrych celem prrywrócenia im

zdolności do prawidłowego wykonywania Ęch funkcji.

CELE SZCZEGOŁOWE

o stworzenie efektywnego systemu wsparcia i pomocy dla rodzin w prawidłowym

wyp ełni ani u funkcj i wycho waw czy ch i op iekuńczych,

. wzmocnienie roli i fuŃcji rodziny,



o przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji rodziny,

. podejmowanie działańnarzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej,

o podejmowanie działań na rzęQz zapobiegania sytuacjom kryzysowym w rodzinie oraz

r ozwiązywanie istniej ących j uż problemów,

. promowanie wartości rodziny.

DZIAŁANIA

Program realizowany będzie na terenie gminy Leszno w latach 2016-ż018,

DziŃania mające na celu realizację założęń programu będą nastawione na bezpośredniąpracę z

rodziną, koordynowane i organizowane przez OPS poprzez:

. diagnozowanie problemów rodziny i dziecka na terenie gminy,

o prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub

przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

o monitorowanie sy,tuacji rodzin, zwłaszcza niewydolnych w sprawach opiekuńczo-

wychowaw czy ch, uzależni onych, stosuj ących przemoc,

o podejmowanie dzińań w środowisku, praca socjalna z rodzinami w kryzysie, inicjowanie

interwencji w uzasadnionych przypadkach,

o pr&c? socjalna z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych czasowo poza rodziną, w

pieczy zastępczej,

. opracowanie planu pomocy dostosowanego do indywidualnych problemów i potrzeb

rodziny, praca w kontrakcie socjalnym,

o rozpowszechnianie informacji o insty,tucjach, osobach i możliwościach udzielania

pomocy w środowisku lokalnym, (poradnictwo prawne i psychologiczne)

o współpraca z wszystkimi instytucjami i organizacjami mającymi na celu pomoc rodzinie i

dziecku,

o tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia

dziennego - w formie świetlicy socjoterapeutycznej

. dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach,

o organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

. organizowanie grup wsparcia lub grup samopomocowych, dla rodzin przeżywających

trudności oraz osób współuzależnionych.
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w razie potrzeby zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny,

szkolenia dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych.

ANALIZA SWOT GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY

Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Leszno

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania

Problemów Społecznych

Doświadczenie, wiedza pracowników

działa1 ący ch na r ze cz ro dzi ny

Wykształcona kadra pomocy społecznej

Funkcj onowanie placówek oświatovvych

oraz świetlic opiekuńczo-wychow aw czy ch

Dostęp do przedszkoli

Funkcj onowanie Bibliotek Publicznych

Działalność Zamiej scowego Punktu

Powiatowego Urzędu Pracy

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego na

rzęaz przeciwdziałaniu przemocy w

rodzinie

/ otwartość na współpracę

/ Dostosovwwanie oferty spędzania wolnego

czasu do potrzeb i oczekiwań dzieci

,/ Dostęp do poradni ctwa oraz profilaktyka

w zakresie uzależnień i przemocy w

rodzinie

/ zapobięganie dysfunkcjom rodzin

/ Efektywna praca socjalna

/ przeprowadzanie ana|izpotrzeb rodzin,

dzieci i młodzieży

/ Funkcjonowanie Koła Emerytów,

/ Niechęć osób do korzystania z poradnictwa

specj alistyc znęgo, tkwienie w uzależnieniu

od pomocy społecznej

/ wyuczona bezradnośc i roszczeniowość

osób korzystających z OPS

Bezrobocie

Wysoki wskaźnik ubóstwa

Wysokie koszty utrzymania rodzin

Ograniczanie środków finansowych z

budżetu państwa na zadanla realizowane

przęz gminę

Niedofi nansowanie obszaru pomocy

społecznej

/ Brak wzorców osobowych w rodzinach

dysfunkcyjnych

/ Bierna postawa rodziców wobec problemów

występujących w rodzinie

/ Bęzradność rodziców w sprawach

op i ekuńczo - wycho waw czy ch

/ Brak wolontariuszv wśród dzieci i

młodzieży

/ Brak możliwości kontynuowania przez

młodzięż nauki na poziomie

ponadgimn azjalnym w gminie

/ Niewystarczająca oferta wsparcia dla rodzin

znajdujących się w sytuacjach trudnych lub

kryzysowych



Rencistów i Inwalidów

Aktywna współpraca instytucj i

dziŃających na rzecz rodziny

Regulacj e prawne bardziej przyjazne

rodzinie

Możliwość pozyskiwania środków

zewnętrznych

Edukacja rodziców

Podnoszenie kwalifi k acji przez

pracownikó w dztała1 ący ch na rzecz

rodziny

Wdrażanie nowych metod pracy z rodzina,

dziecmi t młodzieżą

Wzmocnienie współpracy pomiędzy

instytucjami wspieraj ącymi rodziną

} Ubożenie społeczeństwa

} Brak perspektyw zatrudnienia młodych

ludzi

Y Zanik więzi, tradycji rodzinnych

Y Rozszerzenie zj awisk patologic zny ch

} Zjawisko ,,dziedziczenia biedy"

} Trudna sy.tuacja finansowa rodzin

} Wzrost |tczby rodzin przeżywających

trudności

} Brak świadomości problemu i umiejętności

szukania pomocy przęz rodziny

dysfunkcy.jne

V.REALIZATORZY PROGRAMU

Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie.

Przy współpracy z instytucjami:

. Urzędem Gminy,

. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

. ZespołemInterdyscyplinarnym,

. policją,

o placówkami oświatowymi i kulturalnymi,

o zakładami opieki zdrowotnej,

o powiatovvym centrum pomocy Rodzinie,

o swietlicamiopiekuńczo-wychowawczymi,

o kuratorami sądowymi,

o organizacjami pozarządowymi,

o Lokalne media.
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ADRESACI PROGRAMU
1. Rodziny żyjące w ubóstwie, w tym dotknięte bezrobociem

2. Dzieci i młodzięż zagrożona niedostosowaniem społecznym

3. Rodziny niewydolne wychowawczo, niezaradne Ąciowo
4. Rodziny dotknięte przemocą

5. Rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępcz€1

6. Przedstawiciele instytucji oraz słuzb pracujących narzęczdzieci i rodziny.

VI.HARMONOGRAM PRAC

Diagnozowanie problemów rodziny i

dziecka na terenie gminy

2016-20l'8 OPS, placówki

oświatowe, Policja,

organizacje

pozarządowe

rodki własne

realizatorów

działania,

dotacje, środki

zewnętrzne

Prowadzenie monitoringu sytuacj i

dzieci z r o dzin zagr ożony ch kryzysem

lub przeżyłvających trudności w

wypełnianiu swoich funkcji

op iekuńczo -wy cho waw czy ch

ż016-20l8 OPS, Policja,

Kuratorzy Sądowi,

placówki

oświatowe

rodki własne

realizatorów

działania

Monitorowanie sluacji rodzin,

zwłaszcza niewydolnych w sprawach

op iekuńczo -wychowaw czy ch,

uzależnionych, stosuj ących przemoc

20I6-20l8 OPS, Policja,

Kuratorzy Sądowi,

placówki

oświatowe, Zespoł

Interdyscyplinarny

rodki własne

realizatorów

działania

Podej mowan ie działań w środowisku,

praca socj alna z rodzinami w kryzysie,

inicjowanie interwencj i w

uzasadnionych przypadkach

20l6-2018 OPS, Policja,

Kuratorzy Sądowi,

Zespoł

Interdyscyplinamy

srodki własne

realizatorów

działania

Praca socj alna z rodzinamt 20l6-2018 srodki własne
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biologicznymi dzieci umieszczonych

czasowo poza rodziną, w pieczy

zastępczej

realizatorów

działania

Rozpowszechnianie informacj i o

instytucjach, osobach i możliwościach

udzielania pomocy w środowisku

lokalnym

20I6-2018 ops,lokalne

media, placówki

oświatowe,

zakłady opieki

zdrowotnej,

organizacje

pozarządowe

srodki własne

realizatorów

działania,

dotacje, środki

zewnętrzne

Organizowanie wypoczynku letniego i

zimowego dla dzieci i młodzieży

2016-ż018 Gmina, OPS,

lokalne media,

organizacje

pozarządowe

srodki własne

realizatorów

działania,

dotacje, środki

Zewnętrzne

VII. FINANSOWANIE

Żr ó dłęm fi nansowania Pro gramu Wspierania Rodziny są:

o środki własne gminy zaplanowane na dany rok w budzecie na realizację gminnego

programu wspierania rodziny.

o środki własne gminy pochodzące z podatku od sprzedaży napojów alkoholowych

o dotacje z budżetu pństwa

o środki pozabudżetowe

o programy grantowe
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VIII. EWALUACJA I MONITORING PROGRAMU

Monitoring programu polegał będzie na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań

oraz wcześniej ustalonych działań w oparciu o diagnozę problemu społecznego od podmiotów

zaangażowanych w jego realizację. Trwa od momentu rozpoczęcia prac nad projektem az do

końca etapu wdrażania projektu.

Monitoring programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich

skutecznoś ci oraz podej mowanie działń koryguj ących.

Celem monitorowania jest sprawdzenie czy założone cele zostały osiągnięte i w jakim stopniu.

Sprawozdanie z realizacji Programu sporządzone zostanie na podstawie informacji uzyskanych

od podmiotów uczestniczących w realizacj t poszczegolnych zadań.

Dane zawarte w monitoringu umożliwią dokonywanie bieżących zmian, jeśli ządzie taka

potrzeba oraz dostarczą informacji na potrzeby planowania programu w kolejnych latach.

Sprawozdanię z ręa|izacji programu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej będzie składać,

roku w terminie do 30 marca i przekazywał Radzie Gminy, wTaz ze sprawozdanj

działalności ośrodka.
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