UCHWALA Nr 195IXXXV/2013
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny
dla Gminy Nowe Miasto na lata 2013 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
o samorz'ldzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 poz. 594) oraz
pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu
i systemie pieczy zast~pczej (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., Nr l35,
zmianami) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nast~puje:

1990 r.
art. 176
rodziny
z poin.

§1
Przyjmuje si~ Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe Miasto
w latach 2014 - 2016 w brzmieniu stanowi'lcym zal'lcznik do niniejszej uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy Nowe Miasto.

§3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem

podj~cia.
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Uzasadnienie
do Uchwaly Nr 195IXXXV/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 5 grudnia 2013 roku

Zgodnie z trescill art. 176 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast~pczej (t.j. - Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z p6zn. zm.) do
zadan wlasnych gminy naleZy opracowanie i realizacja 3-1etnich gminnych program6w
wspierania rodziny.
Przyj~cie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe Miasto w
latach 2014 - 2016 przewiduje rozw6j dzialan profilaktycznych majllcych na celu
wzmocnienie rodzin z grup ryzyka, zapobieganie narastania kryzysu poprzez prac~ z
rodzinll naturalnll
oraz
zapewmeme
dzieciom
prawa
do
stabilnego
rodzinnego srodowiska wychowawczego.
W celu prawidlowej realizacji zapis6w ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zast~pczej zasadne jest przyj~cie niniejszej uchwaly

Zahtcznik
do Uchwaly Nr 1951XXXVl2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 5 grudnia 2013 roku

Gminny Program Wspierania Rodziny
dla Gminy Nowe Miasto
w latach 2014 - 2016

Grudzien 2013

Wprowadzenie
Zmiany dokonuj<tce si~ w Polsce w ostatnich latach s<t szczeg6lnie widoczne
w obszarze spolecznego i ekonomicznego funkcjonowania obywateli a towarzysz<tce
zmianom problemy spoleczne nie omin~ly Gminy Nowe Miasto.
Dokonuj<tce si~ zmiany, opr6cz pozytywnych skutk6w, nios<t r6wniez zagrozenia. Takie
negatywne zjawiska, jak bezrobocie, a wskutek tego spadek dochod6w, brak poczucia
stabilizacji zawodowej, brak poczucia bezpieczenstwa materialnego cz~sto s<t przyczyn<t
zepchni~cia os6b i rodzin do systemu pomocy spolecznej. Bezrobocie jest problemem
wiod<tcym, degraduj<tcym poziom Zycia rodzin. Konsekwencje dlugotrwalego braku
pracy maj<t wydiwi~k nie tylko ekonomiczny, ale r6wniez spoleczny i psychologiczny.
Dlugotrwale pozostawanie bez zatrudnienia powoduje rozwarstwienie poziomu Zycia
i narastanie innych problem6w spolecznych, szczeg6lnie zas poczucia krzywdy
i frustracj~, poczucie wykluczenia spolecznego, pogorszenie stanu zdrowia, narastaj<tc<t
agresj~ oraz pojawianie si~ zjawisk spolecznie niepoz<tdanych, takich jak alkoholizm.
Zjawiska te cz~sto prowadz<t do przemocy w rodzinie, rozpadu rodziny, wzrostu liczby
rodzin niepelnych a w konsekwencji - do zagrozenia dobra dziecka. Pojawiaj<tce si~
problemy spoleczne maj<t swoje odbicie w funkcjonowaniu podstawowej grupy
spolecznej, jak<t jest rodzina. Wsp6lczesne przeobrazenia rodziny kaz<t odchodzic od
ujmowania jej w kategoriach strukturalnych na rzecz nastawienia komunikatywnego,
odnosz<tcego si~ do duchowego zjednoczenia grona os6b, skupionych we wsp6lnym
ognisku domowym, opartego na wzajemnej pomocy i odpowiedzialnosci, odnosz<tcego
si~ do tradycji rodzinnej i spolecznej. Jakby jednak nie zmieniala si~ rola rodziny, to
niezmiennie jest ona naturalnym srodowiskiem wychowania dziecka, zaspokajania jego
podstawowych potrzeb rozwojowych, intelektualnych, najsilniejszym punktem
odniesienia w rozwoju emocjonalnym. Rodzina przezywaj<tca trudnosci w sprawowaniu
funkcji opiekunczo-wychowawczej w stosunku do dzieci wymaga wsparcia dla dobra
nie tylko dzieci ale tez wszystkich jej czlonk6w. Przywr6cenie prawidlowych relacji
w rodzinie i prawidlowego jej funkcjonowania w srodowisku jest wartosci<t nie do
przecenienia dla spolecznosci lokalnej w kazdej sferze zycia.
Podstawowym zalozeniem Gminnego Programu W spierania Rodziny na lata
2014-2016 jest utworzenie sp6jnego systemu wsparcia rodzin przezywaj<tcych trudnosci
w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych. Zadania przyj~te do realizacji
w ramach niniejszego Programu s<t sp6jne z zadaniami okreslonymi w ustawie z dnia
12 marc a 2004 roku 0 pomocy spolecznej i ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wsparciu rodziny i pieczy zast~pczej.

I. Diagnoza
Gmina Nowe Miasto polozona w wojew6dztwie mazowieckim, na terenie
powiatu plonski ego jest gminq wiejskq, skladajqcq si(( 33 solectw. Na koniec 2012 roku
w gminie zamieszkiwalo 4701 os6b. Liczba mieszkaiic6w gminy rna tendencj((
spadkowq i jest spowodowana nie tylko brakiem przyrostu naturalnego ale r6wniez
ujemnq wartosciq migracji.
Dominujqcym problemem spolecznym w Gminie Nowe Miasto jest, utrzymujqce
si(( niemal niezmiennie na wysokim poziomie, bezrobocie. Wsr6d os6b w wieku
produkcyjnym 311 os6b to bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urz((dzie Pracy
w Plonsku, w tym 175 dlugotrwale bezrobotnych i tylko 50 os6b z prawem do zasilku
(wg stanu na dzien 31.12.2012 r.). Problem bezrobocia dotyczy prawie kazdego, bo albo
jest bezrobotnym, albo zyje w obawie 0 utrat(( pracy, lub tez ktos z bliskiego otoczenia
boryka si<r z tym problemem.
Gmina Nowe Miasto, to region typowo rolniczy. Na terenie gminy nie dzialajq
zaklady produkcyjne, oferujqce miejsca pracy. Prowadzona dzialalnosc gospodarcza
funkcjonuje g16wnie w obszarze uslug i handlu i ma przewaznie charakter malych firm
rodzinnych. Podj((cie zatrudnienia wiqze si(( najcz((sciej z migracjq os6b mlodych.
Wiele os6b bezrobotnych to klienci pomocy spolecznej. W 2012 roku ze
swiadczen pomocy spolecznej skorzystaly og6lem 132 rodziny (442 osoby w tych
rodzinach). Okolo 10% mieszkaiic6w Gminy Nowe Miasto stale lub okresowo korzysta
z r6znego rodzaju form pomocy spolecznej.
Gl6wne powody przyznania pomocy obrazuje ponizsza tabela:

Powod przyznania

Liczba rodzin

pomocy
rok2012

Liczba os6b
w tych rodzinach
rok2012

99

355

Bezrobocie

64

209

Niepelnosprawnosc

28

86

Dlugotrwala lub ci<rzka choroba

18

55

Bezradnosc w sprawach opiekunczo
wychowawczych og6lem

64

281

wtym:

rodziny niepelne

13

48

rodziny wielodzietne

9

57

16

43

Alkoholizm

Zr6dlo : sprawozdanie MPiPS-03 za okres 1- XlI 2012 r.

Najcz\!stszym powodem przyznania swiadczen z pomocy spolecznej obok
ub6stwa, jest bezrobocie, bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych, a takZe
niepelnosprawnosc i alkoholizm.
Problemy, z jakimi borykajq si(( rodziny to przede wszystkim trudnosci
w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych, oslabienie wi((zi rodzinnych,
spadek realnych dochod6w lub ich brak, powodujqcy pauperyzacj(( tych rodzin.

Niepokoj<tcym zjawiskiem jest uzaleznienie od alkoholu, powoduj<tce narastanie agresji
i przemocy, r6wniez wobec dzieci, nierzadko prowadz<tce do rozpadu rodziny a zawsze
do zaburzenia jej prawidlowego funkcjonowania.
Stosunkowo nowym ale narastaj<tcym zjawiskiem jest zmiana struktury rodziny
- powi~ksza si~ liczba rodzin niepelnych oraz rodzin, w kt6rych cz~sto dochodzi do
zmiany partnera. W rodzinach tych niejednokrotnie zaburzony jest proces
wychowawczy dziecka.
Wsr6d rodzin obj~tych pomoc<t w 2012 roku 92 to rodziny z dzieemi.
Struktur~

tych rodzin przedstawia tabela:

VVyszczegolnienie

Liczba rodzin

92
Rodziny z dzieemi ogolem
o
liczbie
dzieci
1
20
wtym:
o liczbie dzieci 2
35
o liczbie dzieci 3
26
o liczbie dzieci 4
8
o liczbie dzieci 5
2
o liczbie dzieci 6
0
o liczbie dzieci 7 i wi~cej
1
Rodziny niepelne ogolem
24
o liczbie dzieci 1
13
wtym:
o liczbie dzieci 2
9
o liczbie dzieci 3
4
o liczbie dzieci 4 i wi~cej
1
Zr6dlo,' sprawozdanie MPiPS-03 za okres I -XII 2012 r.

Hose osob w tych
rodzinach

392
56
135
128
48
17
0
8
81
26
30
17
8

Dzialania na rzecz rodziny maj<t zr6znicowany charakter i zalez<t od
wyst~puj<tcych problem6w. Odmiennych fonn wsparcia i pomocy oczekuj<t rodziny
z problemem uzaleznien, przemocy, odmiennych zas te, gdzie g16wnym problemem jest
dlugotrwale bezrobocie i ub6stwo. Innych dzialail zas oczekuj<t rodziny z osobami
niepelnosprawnymi i starszymi.
Waznym instrumentem polityki edukacyjnej i integracyjnej oraz wyr6wnywania
szans rozwojowych jest edukacja przedszkolna, zapewniaj<tca wsparcie dziecka w jego
rozwoju psychospolecznym. Opiek<t Przedszkola Samorz<tdowego w Nowym Miescie
obj~tych jest 107 dzieci, w tym 37 dzieci realizuj<tcych roczne przygotowanie
przedszkolne. Ilose miejsc oferowanych przez Przedszkole jest niewystarczaj<tca
w stosunku do zglaszanych potrzeb.
Realizacj~ obowi<tzku szkolnego Gmina Nowe Miasto zapewnia w Szkole
Podstawowej w Goscicinie Wielkim oraz w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej
w Nowym Miescie. W Szkole Podstawowej w Goscicinie Wielkim uczy si~ 44 dzieci,
w tym 10 dzieci w oddziale przedszkolnym, w Szkole Podstawowej w Nowym Miescie
uczy si~ 202 uczni6w, w Gimnazjum - 121 uczni6w, w Liceum Og6lnoksztalc<tcym 
77 uczni6w, w Technikum Agrobiznesu - 19 uczni6w i w Zasadniczej Szkole
Wie10zawodowej - 20 uczni6w.
Dzieci z rodzin 0 niskich dochodach, nieprzekraczaj<tcych 150% kryterium
dochodowego okreslonego przepisami ustawy 0 pomocy spolecznej mog<t korzystae
z pomocy spolecznej w fonnie doZywiania.
W 2012 roku GOPS Nowe Miasto realizowal program rz<tdowy "Pomoc pailstwa
w zakresie dozywiania". W ramach tego programu zapewniono dOZywianie dzieci
i mlodzieZy szkolnej w trakcie trwania nauki. Dozywianiem obj~to og61em 107 dzieci
z 59 rodzin (272 osoby w tych rodzinach).

Osrodek Pomocy Spolecznej podejmuje dzialania z rodzinami z problemem
uzaleznien poprzez prac~ socjaln'l oraz kierowanie os6b uzaleznionych do Gminnej
Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, gdzie w Punkcie Konsultacyjnym
prowadzone S'l dzialania interwencyjno-wspieraj'lce ze specjalist'l terapii uzalemien
oraz motywuj'lce do podj~cia terapii.
Rodziny dotkni~te przemoc'l kierowane S'l do Zespolu Interdyscyplinamego do
spraw przeciwdzialania przemocy.
Gdy dochodzi do sytuacji, w kt6rej rodzice zostaj'l trwale lub czasowo
pozbawieni praw rodzicielskich lub wIadza ta zostala ograniczona, S'ld postanawia
o ustanowieniu dla dziecka pieczy zast~pczej (rodzinnej lub instytucjonalnej). Na
koniec 2012 roku w Gminie Nowe Miasto funkcjonowaly 3 rodziny zast~pcze dla
4 dzieci. W dw6ch przypadkach byly to rodziny spokrewnione, we wszystkich
przypadkach ustanowienie pieczy zast~pczej zwi'lzane bylo z osieroceniem dzieci przez
rodzica i r6wnoczesnym pozbawieniem lub ograniczeniem praw rodzicielskich drugiego
rodzica.
Wsparcie rodzin biologicznych w dzialaniach zmierzaj'lcych do poprawy
sytuacji, kt6ra stala si~ bezposredni'l przyczyn'l zagrozenia dla wlasciwego rozwoju
dzieci w tych rodzinach zapewnia asystent rodziny. Pod opiek'l asystenta rodziny
w 2013 roku pozostaj'l 3 rodziny, w tym dwie niepelne. W rodzinach tych praca
asystenta rodziny nakierowana jest na odbudowanie prawidIowych relacji w rodzinie,
wypracowanie wlasciwych postaw we wzajemnych stosunkach czIonk6w rodziny
i doprowadzenie do wlasciwego wypelniania r61 spolecznych.

II.

Adresaci Programu

Adresatami programu S'l rodziny z dziecmi z terenu Gminy Nowe Miasto, przezywaj'lce
wieloproblemowe trudnosci, w szczeg6lnosci zas w wypelnianiu funkcji opiekunczo
wychowawczych, a przez to zagrozone umieszczeniem dzieci w pieczy zast~pczej oraz
rodziny, kt6rych dzieci zostaly umieszczone w pieczy zast~pczej.

III.
1.
2.
3.
4.

Zasoby

Urz'ld Gminy Nowe Miasto
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Nowym Miescie
Gminna Komisja Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych w Nowym Miescie
Gminny Zesp61 Interdyscyplinamy do spraw przeciwdzialania przemocy
w Gminie Nowe Miasto
5. Plac6wki oswiatowe z terenu Gminy Nowe Miasto
6. Osrodek zdrowia w Nowym Miescie
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PIon sku
8. Posterunek Policji w Nowym Miescie i Komenda Powiatowa Policji w Plonsku
9. S'ld Rejonowy w Plonsku oraz kuratorzy s'ldowi
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Plonsku
11. Gminny Osrodek Kultury w Nowym Miescie i kluby sportowe
12. Organizacje pozarz'ldowe i instytucje, kt6re swoimi dzialaniami wspieraj'l dziecko
i rodzin~.
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IV. Zadania
Cele szezeg610we
Programu

Wspareie
materialne w eelu
zabezpieczenia
podstawowych
potrzeb bytowych
dziecka
i rodziny

Zapohieganie
powstawaniu
sytuaeji
kryzysowyeh
wymagaj~eyeh

interweneji oraz

Zadania

Realizatorzy

Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej
rodzinom wymagaj~cym wsparcia
Obj~cie dozywianiem dzieci,
typupomocy

wymagaj~cych

tego

Organizowanie i wsp61finansowanie wypoczynku
letniego dla dzieci z rodzin wymagaj~cych
wsparcia, w tym kolonie z programami
profilaktycznymi
Zapewnienie rodzinom wieloproblemowym
wsparcia asystenta rodziny w celu:
- osi~ni~cia przez rodzin~ podstawowego
poziomu stabilnosci zyciowej;
- niedopuszczenia do odebrania dzieci z rodziny
biologicznej;
- wspierania rodziny w podejmowaniu
aktywnosci spolecznej;
- motywowania do podj~cia pracy, kontynu
owania nauki, podnoszenia kwalifikacji
zawodowych;
- wspierania rodziny w nabywaniu umiej~tnosci
samodzielnego, prawidlowego wypelniania
funkcji opiekunczo-wychowawczych;
- podejmowania dzialan interwencyjnych
w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa dzieci
Pomoc rodzinom dotkni~tym patologi~
uzaleznienia

rozwi~zywanie

juz istniej~eyeh
zdarzen i sytuaeji

Pomoc rodzinom

dotkni~tym przemoc~

Organizacja specjalistycznego wsparcia
psychologicznego, pedagogicznego
i terapeutycznego na rzecz rodzin dotkni~tych
kryzysem
Organizacja dzialan podnosz~cych kompetencje
wychowawcze rodzic6w
Podejmowanie dzialan zmierzaj~cych do
aktywizacji kandydat6w na rodziny wspieraj~ce
w celu pomocy w opiece nad dziecmi i
prowadzeniu gospodarstwa domowego

Urz<td Gminy Nowe Miasto
Gaps w Nowym Miescie
TPD OlNowe Miasto
Urz<td Gminy Nowe Miasto
Gaps w Nowym Miescie
Plac6wki oswiatowe
Urz<td Gminy Nowe Miasto
Gaps w Nowym Miescie
GKRPA w Nowym Miescie

Gaps w Nowym Miescie
PCPR w Plonsku

l
r

GaPS w Nowym Miescie
GKRPA w Nowym Miescie
Osrodek zdrowia
GaPS w Nowym Miescie
Zesp6l interdyscyplinamy,
Policja
Plac6wki oswiatowe
Osrodek zdrowia
PCPR w Plonsku
Gaps w Nowym Miescie
GKRPA w Nowym Miescie
Plac6wki oswiatowe
Osrodek zdrowia
GaPS w Nowym Miescie
Urz<td Gminy Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe
Gaps w Nowym Miescie
Asystent rodziny
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, Zabezpieczenie srodk6w na pobyt dziecka
Urz<td Gminy Nowe Miasto
. pieczy za~t-,~",--p,c_ze~i'--__________---1c-G_O_P_S_W_NOwym Mies.ci
___
e_---1
Monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie
GOPS w Nowym Miescie
dotkni~tej kryzysem
Asystent rodziny

~
~
.

____
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• Osrodek zdrowia
S<td i kuratorzy s<tdowi
Pedagog szkolny
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+--Po'-li.~cj'_a_ _ _~ - - - - - l
onsku
M omtorowame
.
PCPR w PI'
Zlec ka w pleczy
po bytu d'
Nowym
Miescie
GOPS
w
zastl\!pczej
Asystent rodziny
S<td i kuratorzy s<tdowi
Pedagog szkolny
Urz<td
Gminy Nowe Miasto
Doskonalenie umiej~tnosci zawodowych
GOPS
w Nowym Miescie
pracownik6w socjalnych, asystent6w rodziny

i rodzin wspieraj'l.cych poprzez samoksztalcenie
jak r6wniez udzial w szkoleniach, warsztatach
i innych formach edukacyjnych

GOPS w Nowym Miescie
. Monitorowanie rodzin zagrozonych
Asystent rodziny
i wykluczeniem spolecznym
Plac6wki oswiatowe
' Promowanie i organizacja altematywnych form
Zapobieganie
GOK
w Nowym Miescie
niedostosowaniu sp~dzania czasu wolnego przez dzieci, mlodziez
Kluby sportowe
spolecznemu
i cale rodziny i organizacja zajl\!c pozalekcyjnych GKRPA w Nowym Miescie
dzieci
UrZ<td Gmini: Nowe Miasto
r---
i mlodzie.zy oraz
Plac6wki oswiatowe
Promowanie zdrowego stylu zycia
GOK w Nowym Miescie
uzale:inieniom od
· Kluby sportowe
alkoholu,
GKRPA w Nowym Miescie
narkotyk6w i
i Osrodek zdrowia
srodk6w
· GKRPA w Nowym Miescie
I Profilaktyka poprzez eduk~cj~ oraz wcz~sn'l.
psychoaktywnych , interwencjl\! w rodzinach zagrozonych
Plac6wki oswiatowe

uzaleznieniem
I
i

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych

I
I

GOPS w Nowym Miescie

I Asystent rodziny

Osrodek Zdrowia

Wszystkie zadania okreslone w Programie bl\!d'l. realizowane wg potrzeb w spos6b
ciGtgly w okresie obowi~ywania Programu.

V. Zr6dla finansowania
Zrodla finansowania zadait Programu to przede wszystkim:
• srodki budzetu gminy i powiatu przeznaczone na zadania z zakresu pleczy
zastl\!pczej;
•

srodki budzetu panstwa przeznaczone na zadania z zakresu pieczy zastl\!pczej;

•

inne srodki pozabudzetowe pozyskane z innych zr6del.

Srodki z wyzej wymienionych zr6del pozwol'l. pokryc wydatki zwi'l.zane z realizacj'l.
poszczegolnych zadait.
Realizacja cZl\!sci zadait nie b~dzie stwarzala koniecznosci ponoszenia dodatkowych
kosztow dla podmiotow bior'l.cych w nich udzial. Wynika to z faktu, iz udzial
w realizacji Programu jest elementem statutowej dzialalnosci, dla kt6rej zostaly one
utworzone i funkcjonuj'l..

•

VI.

Monitorowanie Programu

Monitorowanie Programu odbywac si~ b~dzie na biezllco, rownolegle
z wykonywaniem konkretnych zadaii. Okres realizacji Programu obejmuje kilka lat, a
wi~c informacje dotyczllce realizowanych dzialaii b~dll zamieszczane
w rocznym
sprawozdaniu do dnia 31 marca ka:zdego roku. Sprawozdanie b~dzie przedstawiane
Radzie Gminy wraz z wnioskami zwillZanymi z realizacjll zadaii i potrzebami
niezb~dnymi do ich realizacji.

