UCHWALA Nr 1941XXXJ2017
RADY GMINY NOWE MIASTO
z doia 8 grudoia 2017 r.
w sprawie uchwaleoia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodzioy dla
Gmioy Nowe Miasto na lata 2018 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 samorzqdzie
grninnyrn (Dz.U. z2017 r., poz. 1875)oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2ustawy zdnia
9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systernie pieczy zastypczej ((Dz.U. z 2017 r.,
poz. 697, z p6in. zm) Rada Grniny Nowe Miasto uchwala, co nastypuje:
§1
Przyjrnuje siy Grninny Program Wspierania Rodziny dla Grniny Nowe Miasto na lata
2018 - 2020 w brzrnieniu stanowiqcyrn zalqcznik do niniejszej uchwaly.
§2

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Grniny Nowe Miasto.
§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniern podjycia.

Uzasadnienie
do Uchwaly Nr 1941XXX12017
Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 8 grudnia 2017 roku

Zgodnie z tresci~ art. 176 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastypczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697, z p6in. zm.) do zadan
wlasnych gminy nalezy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych program6w
wspierania rodziny.
Przyjycie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe Miasto na
lata 2018 - 2020 przewiduje rozw6j dzialan profilaktycznych maj~cych na celu
wzmocnienie rodzin z grup ryzyka, zapobieganie narastania kryzysu poprzez pracy
z rodzin~ naturaln~ oraz zapewnienie dzieciom prawa do rozwoju w stabilnym
rodzinnym srodowisku wychowawczym.
W celu prawidlowej realizacji zapis6w ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastypczej zasadne jest przyjycie niniejszej uchwaly

Zal(!cznik
do Uchwaly Nr 1941XXx/2017
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 8 grudnia 2017 roku

Gminny Program Wspierania Rodziny
dla Gminy Nowe Miasto
na lata 2018 - 2020

Grudzien 2017

Wprowadzenie

Rodzina jako podstawowa kom6rka zycia spolecznego jest plerwszym
i najwazniejszym srodowiskiem wychowawczym dziecka. Jest wsp6Inot~,
stanowi~c~ model i normy dla wszystkich innych grup spolecznych. W niej
dziecko zdobywa pierwsze doswiadczenia, doznaje pierwszych odczu6
emocjonalnych, przyswaja sobie obowi~zuj~ce wzorce i zasady wsp6lzycia, a
takze utozsamia si y ze swoim najblizszym otoczeniem, szukaj~c w nim miejsca
dla siebie. Rodzina to nie tylko i wyl~cznie srodowisko wychowawcze, to takze
najblizsze czlowiekowi srodowisko zycia, najblizsza mu grupa, kt6ra moze
a wlasciwie powinna wzbogaca6 jego zycie, zaspokaja6 podstawowe potrzeby
biologiczne, psychiczne, materialne, dawac poczucie bezpieczeilstwa,
zadowolenia i psychicznego oparcia. Rodzice zas s~ pierwszymi partnerami
interakcji spolecznych dziecka. Oddziaruj~ na nie w najwczesniejszym okresie
zycia. W kontaktach z rodzicami i innymi czlonkami rodziny zaspokajane s~
podstawowe
potrzeby
psychiczne
dziecka,
takie
jak
doznawanie
i odwzajemnianie milosci, spoleczne uznanie i poczucie przynalemosci.
Rodzice stanowi~ dla dziecka najblizsze wzorce osobowe asymilowane
w procesie nasladownictwa i identyfikacji. Dziyki istnieniu takich wzorc6w
osobowych dziecko przyswaja sobie r6znorodne formy spolecznych zachowan.
Oddzialywanie rodziny na dziecko nie tylko zaczyna siy najwczesniej, ale i trwa
najdluzej. Stopniowo coraz wiycej czasu dziecko przebywa poza domem
i z coraz szerszym krygiem r6znych srodowisk rna do czynienia, jednak caly czas
pozostaje pod wplywem srodowiska rodzinnego. Dlatego wzrastanie dziecka
w rodzinie rna tak wielkie znaczenie.
Wsp6lczesny swiat bardzo szybko siy zmienia. Cywilizacja ksztahuje jego
oblicze. W tej ci~gle przeobrazaj~cej siy rzeczywistosci szczeg6lnie dziecku
powinno stworzy6 si y warunki do prawidlowego rozwoju. To wlasnie ono
narazone jest najbardziej na wplywy i r6znorodne bodice z zewn~trz. I dlatego
tak wazne jest najblizsze otoczenie, Jakim jest prawidlowo funkcjonuj~ca
rodzina, w kt6rej panuje wlasciwa atmosfera emocjonalno-wychowawcza
i ksztahuj~ siy wlasciwe wzorce osobowe. Dokonuj~ce si y zmiany, opr6cz
pozytywnych skutk6w, nios~ r6wniez zagrozenia, a towarzysz~ce zmianom
problemy spoleczne nie ominyly Gminy Nowe Miasto. Obowi~zkiem gminy jest
troska 0 dobro swoich mieszkanc6w, w tym wspieranie rodzin przezywaj~cych
trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych. Problemy
wystypuj~ce w rodzinach czysto maj~ zlozony charakter i wymagaj~
podejmowania interdyscyplinamych dzialan. Wsr6d czynnik6w dezor
ganizuj~cych
funkcjonowanie rodzin wymiemc nalezy niski poziom
intelektualny rodzic6w a nierzadko tez deficyt intelektualny, prowadz~cy do
niewydolnosci wychowawczej i uniemozliwiaj~cy nabycie kompetencji
rodzicielskich i umiejytnosci stymulowania wlasciwego rozwoju psycho
spolecznego dziecka, bezradnos6 w sprawach opiekunczo-wychowawczych, brak
stabilizacji zawodowej a w zwi~zku z tym i materialnej, problemy
z naduzywaniem alkoholu przez jednego b~di obojga rodzic6w.
Alkoholizm jako zjawisko spolecznie niepoz~dane czysto prowadzi do
wystypowania w rodzinie przemocy, rozpadu rodziny, wzrostu liczby rodzin
niepelnych a w konsekwencji - do zagrozenia dobra dziecka.
Jakby jednak nie zmieniala siy rola rodziny, to niezmiennie jest ona naturalnym
srodowiskiem wychowania dziecka, zaspokajania jego podstawowych potrzeb

rozwojowych, intelektualnych, najsilniejszym punktem odniesienia w rozwoju
emocjonalnym. Rodzina przezywaj'!ca 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'! nie
do przecenienia dla spolecznosci lokalnej w kazdej sferze zycia.
Podstawowym zalozeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2018-2020 jest utworzenie sp6jnego systemu wsparcia rodzin przezywaj,!cych
trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych. Zadania przyjyte
do realizacji w ramach niniejszego Programu s,! sp6jne z zadaniami okreslonymi
w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku 0 pomocy spolecznej i ustawie z dnia
9 czerwca 2011 roku 0 wsparciu rodziny i pieczy zastypczej.

I.

Podstawa prawna:
1) ustawa z 9 czerwca 2011 roku 0 wspieraniu rodziny i pieczy zastypczej
(Dz.U. z 2017 r., poz. 697, z p6in. zm.);
2) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1769);
3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390, z p6in. zm);
4) ustawa z 26 paidziernika 1982 roku 0 wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487);
5) ustawa z 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U.
z 2017 r., poz. 783, z p6in. zm.);
6) ustawa z dnia 4 1istopada 2016 roku 0 wsparciu kobiet w ci,!zy i rodzin
"Za zyciem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)

II. Diagnoza sytuacji demograficznej i spolecznej
Gmina Nowe Miasto polozona w wojew6dztwie mazowieckim, na terenie
powiatu plonskiego jest gmine} wiejske}, skladaje}ce} sit( 33 solectw. Na koniec
2016 roku w gminie zamieszkiwalo 4696 os6b, wsr6d kt6rych wit(kszosc
stanowili mt(zczyini.
Tabela 1. Struktura wiekowa ludnosci w Gminie Nowe Miasto
(wg. stanu na dzien 31. 12. dan ego roku)

2015
Grupy wiekowe

Liczba
osob
ogolem

2016

Stosunek do
ogolu
populacji

Liczba
osob
ogolem

Stosunek do
ogolu
populacji

(%)
Dzieci (do 18 r. zycia)
Wiek produkcyjny - ogolem
wtym:

17,05

783

16,7

3022

64,05

2986

63,6

1343

28,5

1323

28,2

m{?zczyini

1679

35,6

1663

35,4

893

18,9

19,7

927

kobiety

599

12,7

609

13,0

m{?zczyini

294

6,2

318

6,8

OGOLEM
wtym:

804

kobiety

Wiek poprodukcyjny- ogolem
wtym:

(%)

100

4719

100

4696

kobiety

2339

49,6

2320

49,4

m{?zczyini

2380

50,4

2376

50,6

trodlo: Dane z Urz{?du Gminy Nowe Miasto

Liczba mieszkanc6w gminy ma tendencjt( spadkowe} i jest spowodowana
me tylko ujemnym przyrostem naturalnym ale r6wniez ujemne} wartoscie}
.
..
mlgracJI.
Nalezy zauwazyc, ze zmmeJsza sit( liczba dzieci i os6b w wieku
produkcyjnym przy r6wnoczesnym wzroscie liczby mieszkanc6w w wieku
poprodukcyjnym. Pojawia sit( zjawisko starzenia sit( spo}eczenstwa gminy.
Mimo maleje}cego bezrobocia w skali kraju, otwarcia rynk6w pracy przez
wiele panstw czlonkowskich Unii Europejskiej i zwie}zanej z tym migracji
zarobkowej, wazne} kwestie} spoleczne} naszej gminy pozostaje nadal bezrobocie.

Tabela 2. Liczba os6b bezrobotnych w Gminie Nowe Miasto
(wg. stanu na dzien 30. 11 .danego roku)

Rok

2014

2015

2016

313

286

255

Osoby bezrobotne - og6iem

wtym:

kobiety

141

135

130

m~iczyini

172

151

125

osoby dlugotrwale
bezrobotne

176

161

156

Stopa bezrobocia w powiecie
pl011skim

16,1 %

14,5%

12,8%

trod/o: Dane z Powiatowego Urz~du Pracy w P/onsku

Powyzsza tabela przedstawia liczby os6b bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzydzie Pracy w Plonsku. Liczba os6b bezrobotnych rna
tendencjy malejqcq, ale problem bezrobocia dotyczy stosunkowo duzej grupy
os6b i charakteryzuje siy dlugotrwalosciq.
Gmina Nowe Miasto, to region typowo rolniczy. Na terenie gminy nie rna
duzych zaklad6w produkcyjnych, oferujqcych miejsca pracy. Prowadzona
dzialalnosc gospodarcza funkcjonuje g16wnie w obszarze uslug i handlu i rna
przewaznie charakter malych firm rodzinnych. Podjycie zatrudnienia wiqZe siy
najczysciej z migracjq os6b mlodych.
Wiele os6b bezrobotnych to klienci pomocy spolecznej. Okolo 8%
mieszkanc6w Gminy Nowe Miasto stale lub okresowo korzysta z r6znego
rodzaju form pomocy spolecznej.
Tabela 3. Liczba rodzin objytych pomocq spolecznq bez wzglydu na formy tej
pomocy

~

Liczba
rodzin

Liczba
os6b
w tych
rodzinach

2015

126

400

2016

124

380

odz.los6b

Rok

trod/o: sprawozdanie MPiPS-03 za okres I - XII 2015 i 2016 rok

Liczba rodzin korzystajqcych ze swiadczen z pomocy spolecznej utrzymuje siy
na podobnym poziomie, co nie oznacza, ze Sq to cill-gle te same rodziny.

Tabela 4. G16wne powody przyznania pomocy spolecznej

rok 2015
Pow6d przyznania
Liczba
rodzin

pomocy

Liczba
os6b
w tych
rodzinach

rok 2016
Liczba
os6b
w tych
rodzinach

Liczba
rodzin

Ub6stwo

102

315

77

228

Potrzeba ochrony
macierzynstwa

6

141

25

130

w tym: wielodzietnosc 26

141

23

123

Bezrobocie

66

209

64

206

Niepelnosprawnosc

31

98

34

100

Dlugotrwala lub ciyzka
choroba

12

32

17

34

Bezradnosc w sprawach
opiekunczo-wychowawczych

33

119

41

154

rodziny niepelne

4

11

8

34

rodziny wielodzietne

8

41

14

79

17

64

23

73

wtym:

Alkoholizm

trod/o: sprawozdanie MPiPS-03 za okres 1- XII 2015 i 2016 rok

Najczystszym powodem przyznania swiadczen z pomocy spolecznej obok
ub6stwa, jest bezrobocie, bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych,
a takze niepelnosprawnosc, potrzeba ochrony macierzynstwa i alkoholizm.
Niepokoj~cym zjawiskiem jest wystypowanie problemu naduzywania alkoholu,
powoduj~ce narastanie agresji i przemocy, r6wniez wobec dzieci, nierzadko
prowadz~ce do rozpadu rodziny a zawsze do zaburzenia jej prawidlowego
funkcjonowania.
Stosunkowo nowym ale narastaj~cym zjawiskiem jest zmiana struktury
rodziny - powiyksza si y liczba rodzin niepelnych oraz rodzin, w kt6rych
wystypuj~ zwi~zki partnerskie a do zmiany partnera dochodzi dosyc CZysto.
W rodzinach tych niejednokrotnie zaburzone s~ funkcje opiekunczo
wychowawcze wobec dziecka.
Wsr6d rodzin obejmowanych pomoc~ wiykszosc stanowi~ rodziny
z dziecmi.

I

Tabela 5.

Rodziny z dziecmi, korzystaj~ce z pomocy spo1ecznej w formie
swiadczen i pracy socjalnej

2015

Wyszczegolnienie

2016

Liczba
rodzin

Ilose os6b w
tych
rodzinach

Liczba
rodzin

Ilose os6b
wtych
rodzinach

Rodziny z dziecmi ogolem

108

419

93

363

wtym:

o liczbie dzieci 1

35

90

34

100

o liczbie dzieci 2

41

156

31

114

o liczbie dzieci 3

24

119

23

115

o liczbie dzieci 4

4

26

3

20

o liczbie dzieci 5

4

28

2

14

o liczbie dzieci 6

0

0

0

0

o liczbie dzieci 7 i
wH(ceJ

0

0

0

0

Rodziny niepelne ogolem

29

93

31

97

wtym:

o liczbie dzieci 1

11

26

17

43

o liczbie dzieci 2

14

45

11

35

o liczbie dzieci 3

2

8

1

4

o liczbie dzieci 4 i
wH(ceJ

2

14

2

15

trodlo: sprawozdanie MPiPS-03 za okres I - XII 2015 i 2016 rok

Dzialania na rzecz rodziny maj~ zr6znicowany charakter i zalez~ od
wystypuj~cych w niej problem6w. Odmiennych form wsparcia i pomocy
oczekuj~ rodziny z problemem uzaleznienia, przemocy, odmiennych zas te, gdzie
gl6wnym problemem jest drugotrwale bezrobocie i ub6stwo. Innych dzialan zas
oczekuj~ rodziny z osobami niepelnosprawnymi i starszymi.
WaZnym instrumentem polityki edukacyjnej
integracyjnej oraz
wyr6wnywania szans rozwojowych jest edukacja przedszkolna, zapewniaj~ca
wsparcie dziecka w jego rozwoju psychospolecznym. Opiek~ Przedszkola
Samorz~dowego w Nowym MieScie objytych jest 119 dzieci, w tym 29 dzieci

•
realizuje roczne przygotowanie przedszkolne. Ilose miejsc oferowanych przez
Przedszkole jest adekwatna do zglaszanych aktualnie potrzeb w zakresie
zapewnienia opieki przedszkolnej.
Realizacj(( obowi~zku szkolnego Gmina Nowe Miasto zapewnIa
w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie. W Szkole
Podstawowej w Nowym Miescie uczy si(( 286 uczni6w, w Gimnazjum - 76
uczni6w, w Liceum Og6lnoksztalc~cym - 42 uczni6w i w Zasadniczej Szkole
Wielozawodowej - 17 uczni6w.
Dzieci z rodzin 0 niskich dochodach, nieprzekraczaj~cych 150%
kryterium dochodowego okreslonego przepisami ustawy 0 pomocy spolecznej
mog~ korzystae z pomocy spolecznej w formie dozywiania.
GOPS Nowe Miasto realizuje program rz~dowy "Pomoc panstwa
w zakresie dozywiania". W ramach tego programu zapewniono dozywianie
dzieci i mlodziezy szkolnej w trakcie trwania nauki. Dozywianiem obj((to og61em
125 uczni6w z 66 rodzin w 2015 roku i 119 uczni6w z 62 rodzin w 2016 roku.
Osrodek Pomocy Spolecznej podejmuje dzialania wobec rodzin
dotkni((tych problemem uzaleznien poprzez prac(( socjaln~ oraz kierowanie os6b
uzaleznionych do Gminnej Komisji Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych,
gdzie w Punkcie Konsultacyjnym prowadzone s~ dzia1ania interwencyjno
wspieraj~ce ze specjalist~ terapii uzaleznien oraz motywuj~ce do podj((cia terapii
b~di wspieraj~ce utrzymanie abstynencji po przebytej terapii.
Rodziny
dotkni((te
przemoc~
kierowane
Interdyscyplinamego do spraw przeciwdzialania przemocy.

s~

do

Zespolu

Gdy dochodzi do sytuacji, w kt6rej rodzice zostaj~ trwale lub czasowo
pozbawieni praw rodzicielskich lub wladza ta zostala ograniczona, S~d
postanawia 0 ustanowieniu dla dziecka pieczy zast((pczej (rodziIUlej lub
instytucjonalnej).
Tabela 6. Dzieci z terenu Gm. Nowe Miasto umieszczone w pieczy zast((pczej

2017
Rok
Liczba dzieci

2014

2015

2016

(stan na 31.10.2017 r.)

1

3

5

6

tr6dlo: dane wlasne GOPS Nowe Miasto
Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zast((pczej wzrasta a wraz z ni~
rosn~ koszty utrzymania dzieci w pieczy zast((pczej. Zanim dojdzie do
umieszczenie dziecka w pieczy zast((pczej, podejmowane s~ dzialania w celu
utrzymania tego dziecka w jego rodzinie biologicznej poprzez wsparcie tej
rodziny przez asystenta rodziny.

•
Asystent
rodziny
zapewnia rodzinom
biologicznym
wsparcie
w wypelnianiu ich funkcji opiekunczo-wychowawczych, maj~ce na celu poprawy
b~di wyeliminowanie sytuacji, ktora stala siy bezposredni~ przyczyn~ zagrozenia
dla wlasciwego rozwoju dzieci w tych rodzinach a w konsekwencji zapobiezenie
umieszczeniu dzieci w pieczy zastypczej.
Tabela 7. Liczba rodzin objytych wsparciem asystenta rodziny

Rok

2015

2016

2017
(stan na
31.10.2017 r)

Liczba rodzin objytych wsparciem asystenta

5

7

10

w
tym:

Liczba dzieci w tych rodzinach

11

17

22

Liczba rodzin, ktore do wspolpracy z
asystentem zostaly zobowi~zane
yrzez s~d

0

3

5

trod/a: dane w/asne GOPS Nawe j\1iasta

Liczba rodzin objytych wsparciem asystenta rodziny wzrasta. Wsrod
10 rodzin objytych w 2017 r. wsparciem asystenta 5 rodzin, to rodziny niepelne
i 6 rodzin, w ktorych co najrnniej jedno z rodzicow rna orzeczenie
o niepelnosprawnosci intelektualnej.
Ograniczenia intelektualne rodzicow
w tych rodzinach s~ przyczyn~ niewydolnosci wychowawczo-opiekunczej, braku
kompetencji rodzicielskich i umiejytnosci stymulowania wlasciwego rozwoju
dziecka ale tez powoduj~, ze praca asystenta w tych rodzinach jest dlugotrwala,
mozolna i malo skuteczna.
Praca asystenta rodziny nakierowana jest na odbudowanie prawidlowych
relacji w rodzinie, wypracowanie wlasciwych postaw we wzajernnych
stosunkach czlonkow rodziny, doprowadzenie do wlasciwego wypelniania rol
spolecznych ale tez nakierowana na podnoszenie umiejytnosci samodzielnego
funkcjonowania w spoleczenstwie, w tym zalatwiania spraw formalnych,
gospodarowania posiadanymi srodkami i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Asystent rodziny nie wspolpracuje aktualnie z zadn~ z rodzin na rzecz
powrotu do rodziny biologicznej dzieci umieszczonych w pieczy zastypczej. Na
terenie gminy s~ dwie takie rodziny, jednak zadna nie jest gotowa do podjycia
takiej wspolpracy, w tym jedna rodzina z ograniczonymi prawami rodzicielskimi
do dwojga dzieci, otrzymala wsparcie asystenta w celu utrzymania w rodzinie
biologicznej kolejnego (trzeciego) dziecka.

III. Adresaci Programu
Adresatami programu s~ rodziny z dziecmi z terenu Gminy Nowe Miasto,
przezywaj~ce wieloproblemowe trudnosci , w szczegolnosci zas w wypelnianiu
funkcji opiekunczo-wychowawczych, a przez to zagrozone umieszczeniem
dzieci w pieczy zastypczej. Adresatami programu s~ takze rodziny, ktorych
dzieci zostaly umieszczone w pieczy zastypczej, a ktore wyrazaj~ gotowosc do
podjycia wspolpracy ze sluzbami spolecznymi na rzecz powrotu dzieci do rodzin
biologicznych. Dzialania programu kierowane s~ rowniez do kobiet w ci~zy i ich

•
rodzin, ze szczegolnym uwzglydnieniem kobiet w ci~zy powiklanej oraz kobiet
w sytuacji niepowodzen polozniczych a takze do rodzin z dziecmi, u ktorych
zdiagnozowano ciyzkie i nieodwracalne uposledzenie alba nieuleczaln~ choroby
zagrazaj~c~ zyciu, ktora powstala w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu.

IV. Zasoby

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VI.

Urz~d

Gminy Nowe Miasto
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Nowym Miescie
Gminna Komisja Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych w Nowym
Miescie (Punkt Kosnultacyjny)
Gminny Zespol Interdyscyplinarny do spraw przeciwdzialania przemocy
w Gminie Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe z terenu Gminy Nowe Miasto
Podstawowa Opieka Lekarska - Osrodek zdrowia w Nowym Miescie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plonsku
Posterunek Policji w Nowym Miescie i Komenda Powiatowa Policji
w Plonsku
S~d Rejonowy w Plonsku oraz kuratorzy s~dowi
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Plonsku
Gminny Osrodek KuItury w Nowym Miescie i kluby sportowe
Organizacje pozarz~dowe i instytucje, ktore swoimi dzialaniami wspieraj~
dziecko i rodziny.

Zr6dla finansowania

Zrodla finansowania zadan Programu to przede wszystkim:
• srodki wlasne gminy przeznaczone na zadania z zakresu pieczy zastypczej,
wsparcia rodzin przez asystenta rodziny, pomocy spolecznej;
• srodki wlasne powiatu przeznaczone na zadania z zakresu pieczy zastypczej;
• srodki budzetu panstwa przeznaczone na "Program asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastfpczej" oraz realizacjy ustawy
o wsparciu kobiet w ci~zy i rodzin "Za zyciem";
• inne srodki pozabudzetowe pozyskane z innych zrodel.
Srodki z wyzej wymienionych zrodel pozwol~ pokryc wydatki zWl~zane
z realizacj~ poszczegolnych zadan.
Realizacja cZysci zadan nie bydzie stwarzala koniecznosci ponoszenia
dodatkowych kosztow dla podmiot6w bioqcych w nich udzial. Wynika to
z faktu, iz udzial w realizacji Programu jest elementem statutowej dzialalnosci,
dla ktorej zostaly one utworzone i funkcjonuj~.

•
v.

Cele programu i zadania
~

Cel glowny programu:

Utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej oraz tworzenie warunk6w do jak
najszybszego powrotu dziecka do domu i reintegracji rodziny.
~

Cele szezegolowe i dzialania

sluz~ee

realizaeji tyeh eelow:

Tworzenie warunkow sprzyjaj~cych prawidlowemu
funkcjonowaniu rodziny

I. Cel szczegolowy

Zadania/dzialania
l.

Wsparcie materialne, zabezpieczajqce podstawowe potrzeby
bytowe dziecka i rodziny

2.

Objtrcie dozywianiem dzieci, wymagajqcych tego typu
pomocy

3.

Objtrcie pomOCq zywnosciowq w formie paczek
zywnosciowych z Banku Zywnosci

4.

Organizowanie i wspoHinansowanie wypoczynku letniego dla
dzieci z rodzin wymagajqcych wsparcia, w tym kolonie
z programami profilaktycznymi

Realizatorzy
GOPS w Nowym Miescie
Urzqd Gminy Nowe Miasto
TPD OlNowe Miasto
GOPS w Nowym Midcie
Placowki oswiatowe
GOPS w Nowym Midcie
Urzqd Gminy Nowe Miasto
TPD OlNowe Miasto
Urzqd Gminy Nowe Miasto
GOPS w Nowym Midcie
GKRPA w Nowym Midcie
Placowki oswiatowe

Tworzenie warunkow umo:iliwiaj~cych rodzinie prawidlowe
wypelnianie rol opiekunczo-wychowawczych wobec dzieci oraz
sprzyjaj~cych powrotowi dziecka do rodziny i eliminowaoie
zagrozen powoduj~cych umieszczenie dziecka w pieczy
zastftpczej

II. Cel szczegolowy

Zadania/dzialania

.

Realizatorzy

Zapewnienie rodzinom wieloproblemowym wsparcia

l. asystenta rodziny w celu:
- wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziny;
- wspierania rodziny w nabywaniu umiejtrtnosci samo
dzielnego, prawidlowego wypelniania funkcji
opiekunczo-wychowawczych;
- wspierania rodziny w podejmowaniu aktywnosci
spolecznej;
- motywowania do podjtrcia pracy, kontynuowania nauki,
Podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- podniesienia umiejtrtnosci samodzielnego funkcjonowania
w spoleczenstwie, w tym zalatwiania spraw formalnych,
gospodarowania posiadanymi srodkami i prowadzenia
gospodarstwa domowego
- niedopuszczenia do odebrania dzieci z rodziny
biologicznej;
- podejmowania dzialan interwencyjnych w sytuacji
zagrozenia bezpieczenstwa dzieci;

GOPS w Nowym Midcie
Asystent rodziny
PCPR w Plonsku
Kuratorzy sqdowi

•
GOPS w Nowym Miescie
GKRPA w Nowym Miescie
Osrodek zdrowia
Posterunek Policji
GOPS w Nowym Miescie
GKRPA w Nowym Miescie
(Punkt Konsultacyjny)
Placowki oswiatowe
GOPS w Nowym Midcie
GKRPA w Nowym Miescie
(Punkt Konsultacyjny)
Placowki oswiatowe
Osrodek zdrowia - lekarze POZ
GOPS w Nowym Miescie
Zespol interdyscypl inarny,
Policja
Placowki oswiatowe
Osrodek zdrowia - lekarze POZ
PCPR w Plonsku
Kuratorzy s,!dowi
GOPS w Nowym Miescie
Asystent rodziny

2.

Pomoc rodzinom dotkniytym problemem uzaleznienia

3.

Organizacja dzialan podnosz'!cych kompetencje rodzicielskie
rodzicow

4.

Organizacja specjalistycznego wsparcia psychologicznego,
pedagogicznego i terapeutycznego na rzecz rodzin
dotkn iytych kryzysem

5.

Pomoc rodzinom dotkniytym przemoc'!

6.

Podejmowanie dzialan zmierzaj,!cych do aktywizacji
kandydatow na rodziny wspieraj,!ce w celu pomocy
w opiece nad dziecmi i prowadzeniu gospodarstwa domowego
Zabezpieczenie srodkow na pobyt dziecka w pieczy
Urz'!d Gminy Nowe Miasto
GOPS w Nowym Midcie
zastypczej

7.

8.

Monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie dotkniytej
kryzysem

9.

Monitorowanie pobytu dziecka w pieczy zastypczej

GOPS w Nowym Miescie
Asystent rodziny
Osrodek zdrowia - lekarze POZ
S,!d i kuratorzy s,!dowi
Pedagog szkolny
Policja
PCPR w Plonsku
GOPS w Nowym Miescie
Asystent rodziny
S,!d i kuratorzy s,!dowi
Pedagog szkolny
GOPS w Nowym Miescie
Asystent rodziny
Osrodek zdrowia  lekarze POZ

10.

Wsparcie kobiet w ci,!zy i ich rodzin, ze szczegolnym
uwzglydnieniem kobiet w ci,!zy powiklanej oraz kobiet
w sytuacji niepowodzen polozniczych

11.

Wsparcie rodzin z dziecmi, u ktorych zdiagnozowano ciyzkie
i nieodwracalne uposledzenie alba nieuleczaln,! choroby
zagrazaj'!c'! zyciu , ktora powstala w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w tym rowniez
wsparcie materialne

GOPS w Nowym Miescie
Asystent rodziny
Osrodek zdrowia - lekarze POZ

12.

Koordynowanie przez asystenta rodziny dzialan pomocowych
wobec kobiet w ci,!zy i ich rodzin

GOPS w Nowym Midcie
Asystent rodziny
Osrodek zdrowia  lekarze POZ

13.

Doskonalenie umiejytnosci zawodowych pracownikow
socjalnych, asystentow rodziny i rodzin wspieraj,!cych
poprzez samoksztakenie jak rowniez udzial w szkoleniach,
warsztatach i innych formach edukacyjnych

Urz<'!d Gminy Nowe Miasto
GOPS w Nowym Miescie

I Tworzenie warunkow zapobiegaj~cych niedostosowaniu

•
•

III. eel szczeg6lowy

spolecznemu dzieci i mlodzieiy oraz zapobiegajllcych
uzaleinieniom od alkoholu, narkotyk6w i srodk6w
psychoaktywnych
Zadania/dzialania

l.
2.

Monitorowanie rodzin zagrozonych wykluczeniem
spolecznym
Promowanie i organizacja alternatywnych form spydzania
czasu wolnego przez dzieci, mlodziez i cate rodziny
i organizacja zajyc pozalekcyjnych

3.

Promowanie zdrowego stylu zycia

4. Profilaktyka poprzez edukacjy oraz wczesnq interwencjy
w rodzinach zagrozonych uzaleznieniem
5. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

Realizatorzy
GOPS w Nowym Miescie
Asystent rodziny
Placowki oswiatowe
GOK w Nowym Midcie
Kluby sportowe
GKRPA w Nowym Miescie
Urzqd Gminy Nowe Miasto
Placowki oswiatowe
GOK w Nowym Midcie
Kluby sportowe
GKRPA w Nowym Midcie
Osrodek zdrowia - lekarze POZ
GOPS w Nowym Miescie
Asystent rodziny
Placowki oswiatowe
GOK w Nowym Midcie
Kluby sportowe
GKRPA w Nowym Miescie
Urzqd Gminy Nowe Miasto

Wszystkie zadania okreslone w Programie bydq realizowane wg potrzeb
w spos6b ciqg!y w okresie obowiqzywania Programu.

VII. Monitorowanie Programu

Monitorowanie Programu odbywac si y bydzie na biezqco, r6wnolegle
z wykonywaniem konkretnych zadan. Okres realizacji Programu obejmuje kilka
lat, a wiyc infonnacje dotyczqce realizowanych dzia!an bydq zamieszczane
w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadan z zakresu pomocy spo!ecznej do dnia
31 marca kazdego roku. Sprawozdanie bydzie przedstawiane Radzie Gminy wraz
z wnioskami zwiqzanymi z realizacjq zadan i potrzebami niezbydnymi do ich
realizacji.

