
UCHWALA Nr I 97IXXIII1202I 
RADY OMINY NOWE MLASTO 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie przyj~ci. Gminnego Programu Wspier.ni. Rodziny dl. Gminy 
Nowe Miasto na lata 2021 - 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 IDarca 1990 r. 
o samorz&dzie gminnym (Oz.U. z 2020 r. pOZ. 713, z p6i n. zm.) oraz art. 176 pkt 
I, art. 179 USt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zast~pczej «Oz.U. z 2020 r., poz. 821 , z poin. zm) Rada Ominy Nowe 
Miasto uchwala, co nast~puje: 

§ I 

Przyjmuje s i~ Ominny Program Wspierania Rodziny dla Ominy Nowe Miasto na 
lata 2021 - 2023 w brzmieniu stanowi&cym zal&cznik do niniejszej uchwajy . 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza s i~ W6jtowi Om iny Nowe Miasto. 

§ 3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniern podj'rcia. 

WOD'"IC Z\CYc;-~M
,~/(lrl.'k Calitisk; 

http:Wspier.ni


Uzasadnienie 
do Uehwaly Nr 197IXXlIIJ2021 


Rady Gm iny Nowe Miasto 

z dnia 29 marca 2021 roku 


Zgodnie z tresci~ art. 176 pkt. 1 Uslawy z dnia 9 ezerwe. 2011 r. 0 wspier.niu 
rodziny i systemie pieezy zasll'pezej (Dz.V. z 2020 r., poz. 821, z pom. zm.) do 
zadari. wtasnych gminy nalezy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych pro
gram6w wspierania rodziny. 
Przyj,eie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dl. Gminy Nowe Miasto n' 
lata 2021 - 2023 przewiduje rozwoj dziatan profilaktycznych maj~cych na celu 
wzmocnienie rodzin z grup ryzyka, zapobieganie narastaniu kryzysu poprzez pracy 
z rodzin'J naturalnq oraz zapewnienie dzieciorn prawa do fOzwOju w stabilnym 
rodzinnym srodowisku wychowawczym. 
W celu prawidlowej realjzacji zapis6w ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastc;pczej zasadne jest przyj<;cie niniejszej uchw.1y 



Zahtcznik 
do Uchwaly Nr 197/XX IlJl2021 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 29 marca 202 1 roku 

Gminny Program Wspierania Rodziny 


dla Gminy Nowe Miasto 


na lata 2021 - 2023 


marz.ec 2021 



Wprowadzcnie 

Rodzina jako podstawowa kom6rka Zycia spolecznego jest p,erwszym 
i najwazniejszym scodowiskiem wychowawczym dziecka. Jest wsp61nol4, 
stanowi~Clj model i norm~ dla wszystkich innych grup spolecznych. W niej 
dziecko zdobywa pierwsze doswiadczenia, domaje pierwszych odczu': 
emocjonalnych, przyswaja sobie obowi¥uj~ce wzorce i zasady wspo<Zycia 
a taki.e utozsamia siy ze swoim najblizszym otoczeniem. szukajllc w nim miejsca 
dla siebie. Rodzina to nie tylko i wylCJcznie srodowisko wychowawcze, to takZe 
najbli tsze cz!owiekowi srodowisko Zycia, najbli tsza mu grupa, kt6ra moi e 
a wtaSciwie powinna wzbogacac jego zycie, zaspokajac podstawowe potrzeby 
bioiogiczne, psychiczne, matcrialne, dawac poczucie bezpieczenstwa, 
zadowolenia i psychicznego oparcia. Rodzice zaS sCI picrwszymi partnerami 
interakcji spolecznych dziecka. Oddzialuj~ na nie w najwczesniejszym okresie 
zycia. W kontaktach z rodzicami i innymi czfonkam i rodziny zas pokajane sCJ 
podstawowe potrzeby psychiczne dziecka, takie jak doznawanie 
i odwzajenmianie milosci, spofeczne uznanie i poczucie przynaleznoSci. 
Rodzice stanowiCJ dla dziecka najbliZsze wzorce osobowe asymilowane 
w procesie naSladownictwa i identyflkacji. Dzicrki istnieniu takich wzorcow 
osobowych dziecko przyswaja sobie romorodne formy spolecznych zachowan. 
Oddzialywanie rodziny na dziecko nie tylko zaczyna si~ najwczesniej, ale i trwa 
najdluiej. Stopniowo coraz wi~ej czasu dziecko przebywa poza domem 
i z coraz szerszym krygiem r6i:nych srodowisk ma do czynienia, jednak caty czas 
pozostaje pod wplywem srodowiska rodzinnego. Dlatego wzrastanie dziecka 
w rodzinie rna tak wielkie znaczenie. 
Wsp6lczesny swiat bardzo szybko si~ zmieoia. Cywilizacja ksztaltuje jego 
oblicze. W tej ci~gle przeobrai.aj~cej s i~ rzeczywistosci szczeg61nie dziecku 
powlnno stworzyc siy warunki do prawidtowego rozwoju. To wlaSnie one 
norazone jest najbardziej na wplywy i romorodne bodice z zewn~trz. I dlatego 
tak wame jest najblizsze otoczenie, jakim jest prawid!owo funkcjonuj~ca 
rodzina, w kt6rej panuje wlasciwa atmosfera emocjonalno-wychowawcza 
i ksztaHuj(} siy wla.sciwe wzorce osobowe. DokonujCJce Sly zmiany, opr6cz 
pozytywnych skutk6w, nios4 r6wniez zagroienia, a towarzysz4ce zmianom 
problemy spoleezne nie omin~ly Gminy Nowe Mi asto. Obowi¢iem gminy jest 
troska 0 dobra swoich mieszkancow, W tyro wspieranie rodzin przei:ywajCJcych 
trudnosci w wype!nianiu funkeji opiekunczo-wyehowawczych. Problemy 
wyst~puj~ce w rodzinach cz~s to maj~ z!otony charakter i wymagaj~ 
podejmowania interdyscyplinamych dzialan. Wsr6d czynnik6w dezor
ganizuj4cych funkcjonowanie rodzin wymienlc nalei:y niski poziom 
intelektualny rodzic6w a nierzadko tei deficyt intelektualny, prowadz~cy do 
niewydolnosci wychowawczej i uniemozliwiaj'lcy nabycie kompetcncji 
rodzicielskich i umiejytnosci stymulowania wtaSciwego rozwoju psycho
spotecznego dziecka, bezradnosc w sprawach opiekuitczo-wychowawczych, brak 
stabilizacji zawodowej a w zwi¥ku z tym i materialnej, problemy 
z naduZywaniem alkoholu przez jednego b~di obojga rodzicow. 
Alkoholizm jako zjawisko spolecznie niepoi'ldane czeyslo prowadzi do 
wystypowania w rodzin ie przemocy, rozpadu rodziny, wzrostu Iiczby rodzin 
niepelnych a w konsekwencji - do zagroienia dobra dziecka . 
Jakby jednak nie zmieniata siy ro1a rodziny. to niezmiennie jest ana naturalnym 
srodowiskiem wyehowania dziecka, zaspokajania jego podstawowych potrzeb 
rozwojowych. intelektualnych, najsilniejszy m punktem odniesienia w rozwoju 



emoejonalnym. Rodzin. przeZywaj~ca trudnosei w sprawowaniu funkeji opiekuri
ezo-wyehow.wczej w stosunku do dzieei wymag. wspareia dla dobra nie tylko 
dzieei ale tez wszystkieh jej ezlonkow. Przywroeenie prawidlowyeh relacji 
w rodzinie i prawidlowego jej funkejonowania w srodowisku jest wartosei'!c nie do 
przeeenienia dla spoleczllosei lokalnej w kai.dej sferzo Zycia. 

POdstawowym zaloreniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2021-2023 jest utworzenie sp6jnego systemu wspareia rodzin przeZywaj~eyeh 
trudnosci w wypeinianiu funkeji opiekw1czo-wyehowawezyeh. Zadania przyj<;te 
do realizacji w ramach niniejszego Programu S'l sp6jne z zadaniami okreSlonymi 
w ustawje z dnia 12 marca 2004 roku 0 pomocy spolecznej i ustawie z dnia 
9 ezerwea 20 II roku 0 wspareiu rodziny i pieezy zast~pezej . 

l. 	 Podstawa prawna: 

1) 	 ustawa z 9 ezerwea 2011 roku 0 wspieraniu rodziny i pieezy zast~pezej 
(Oz.V. z 2020 r., poz. 821, z poin. zm.); 

2) 	 ustawa z dnia 12 marea 2004 roku 0 pomoey spoleeznej (Oz.V. z 2020 r., 
poz. 1876, z poin. zm.); 

3) 	 ustawa z dnia 29 lipea 2005 roku 0 przeeiwdziaianiu przemoey 
w rodzinie (Oz. V. z 2020 r., poz. 218, z pOin. zm); 

4) 	 ustaw. z 26 paidziemika 1982 roku 0 wyehowaniu w trzezwosei 
i przeeiwdzialaniu alkoholizmowi (Oz.V. z 20 19 r., poz. 2277, z potn. zm); 

5) 	 ustawa z 29 lipea 2005 roku 0 przeeiwdzialaniu narkomanii (Oz.V. 
z 2020 r. , poz. 2050, z pOin. zm.); 

6) 	 ustawa z dni. 4listopada 20 16 roku 0 wspareiu kobiet w ei'!tY i rodzin ,,Za 
Zyeiem" (Dz.V. z 2020 r., poz. 1329,) 



II. Diagnoza syluacji demograficzncj i spolcczaej 

Gmina Nowe Miasto polo~ona w wojew6dztwie mazowieckim. na terenie 
powiatu plonski ego jest groin~ wiejsk~. skladaj~c~ si~ 33 solectw. Na koniec 
2020 roku w groinie zamieszkiwalo 4520 osob, wsr6d kt6l)'ch wi~kszosc 
stanowili m~iczyZni. 

TabeJa 1. Struktura wiekowa ludnosci w Gminie Nowe Miasto 
(wg. Slanu no dzien 31.12. danego roku) 

2018 2019 2020 
Liczba Stosunek Liczba Stosunek Liczba Stosunck 

Grupy wiekowe os6b do agolu o50b do ogol" os6b do agolu 
ogolem populacji ogolcm populacji og6lcm popu.lacji 

(%) (%) ('/0) 

Dzieci 797 17,50 811 17,96 816 18,05
(do 18 r. lyeia) 

Wick produkeyjny 2868 62,96 
- og6lem 

2814 62,31 2797 61,88 

w 

tym: kobiety 1279 28.098 1247 27.61 1245 27.54 

m~iczyini 1589 34.88 1567 34,70 1552 34.34 

Wick 
poprodukcyjny  890 19,54 891 19,73 907 20,07 

ogo/em 

w 

tym : kobiety 590 12,95 584 12,93 597 13,21 

m~iczyini 300 6,59 307 6,80 310 6,86 

OG6LEM 4555 100 4516 100 4520 100 

w 
tym: kobiety 2251 49,42 2221 49,18 2237 49.49 

mt;zczyini 2304 50,58 2295 50,82 2283 50,51 

trod/o: Dane z Urzt;du Gminy Nowe Miasto 

Liczba mieszkanc6w grniny przez dtugi okres miala tendencjy spadkowC), 
spowodowan4 nie tylko ujemnym przyrostem naturalnym ale r6wniez ujemn~ 
wartosci~ migracji. W 2020 roku liczba ludnosci uleg!' R1eznacznemu 
wzrostowi. Od trzech Jat tendencjy wzrostow~ rna liczba dzieci. 

Natei)' zauwazyc, ze zmniejsza siy liczba os6b w wieku produkcyjnym 
przy r6wnoczesnym wzroscie liczby mieszkaric6w w wieku poprodukcyjnym. 
Pojawia s icr zjawisko starzenia siC; spoleczenstwa gminy. 

Mimo maiejCj.cego bezrobocia w skali kraju, otwarcia rynk6w pracy przez 
wiele paristw czlonkowskich Unii Europejskiej i zwi~nej z tym migracji 
zarobkowej, wai.n~ kwesti~ spoleczn~ naszej gminy pozostaje nadal bezrobocie. 



Tabela 2. Liczba os6b bezrobotnych w Gminie Nowe MiaslO 

Rok 2018 
(SUin na 31.12.) 

2019 
(Sl.3IIna JI . I2,) 

2020 
(51.00 roaJI.I2.) 

229Osoby bezrobotne - og61em 237 202 

wtym: kobiefy /25 104 121 

mfjtczyini 112 98 108 

osoby dlugotrwale 
bezrobotne 

133 129 130 

Stopa bezrobocia w powiecie 
ploriskim 

10,4% 9,1% 10,7% 

trod/a: Dane z Powialowego Urzfdu Pracy w Plonsku 

Powy:l:sza tabela przedstawia liczb, osob bezrobolnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urz,dzie Pracy w Plonsku. Liczba osob bezrobotnych 
zmniejszyla si, w 2019 roku 0 35 osob w stosunku do roku poprzedniego, 
Ij. prawie 0 15%, jednak w roku 2020 liczba os6b bezrobotnych mowu wzrosla. 
Problem bezrobocia wci~i dotyczy stosunkowo duiej grupy osob 
i charakleryzuje si, dlugotrwaloseiq. 

Gmina Nowe Miasto, to region typowo roiniczy. Na terenie gminy nie rna 
duiyeh zakladow produkcyjnych, oferujqcych miejsca praey. Prowadzona 
dzialalnosc gospodarcza funkcjonuje gt6wnie w obszarze uslug i handlu i rna 
przewaxnie charakter ma-lych firm, czcrsto rodzinnych. Podjcrcie zatrudnienia 
wi<tie sil( najczysciej z migracj~ os6b mlodych, ewentualnie okupione jest 
uei~liwymi dojazdami. 

Wiele osob bezrobotnych to k1ienci pomocy spolecznej. Okolo 6% 
mieszkanc6w Gminy Nowe Miasto stale lub alaesowo korzysla z rMnego 
rodzaju fonn pomocy spoleemej. 

Tabela 3. Llczba rodzin objytych pomoc,!: spo1eczn,!: bez wzglydu na fonny tej pomocy 

~ 
s6b1rodz. 

RokI 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
osob 

wtych 
rodzinach 

2018 105 291 

2019 99 273 

2020 72 202 

trodlo: sprowozdanie MRPiPS-03 



W liczbie rodzin korzystaj~cych ze swiadezen z pomoey spoleeznej zaznacza siy 
tendencja spadkowa. Na spadek liezby rodzin wspieranych z systemu po mocy 
spolecznej bezposredni wplyw rna rcalizacja od 2016 
Rodzina 500+. Swiadczenie wychowawcze w wielu 
znac~c~ poprawy sytuacji materialnej tych rodzin. 

r. 
ro
~dowego programu 
dzinach wp!yn~o na 

Tabela 4. GI6wne powody przyznania pomocy spolecznej 

rok 2018 rok 2019 rok2020 
Pow6d przyznania Liczba Liclba Liczba 

Liczba os6b Liczba os6b Liczba os6b 
pomoey rodzin w tych rodzin w tych rodzin w tych 

rodzinach rodzinach rodzinach 

Ub6stwo 58 158 60 157 48 112 

Potrz.eba ochrony 
8 44macierzynslWa 24 11 5 19 97 

w tym : wielodzietnosc 18 98 16 86 7 40 

Bezrobocie 47 158 46 142 31 101 

Niepefnosprawnosc 31 93 35 94 32 83 

Dlugolrwala lub ciyl:ka 14 22 24 44 14 32 

choroba 

Bezradnosc w 27 93 23 82 25 90 
sprawach opiekw1czo
wychowawczycb 

wtym: 
rodziny 13 44 8 26 4 16 
nieoelne 

(Odziny 8 45 6 3 I 12 65 
wielodzietne 

Alkoholizm 18 54 8 28 10 25 

t rod/o : sprawozdanie MRPiPS-03 

Najczystszym powodem przyznania swiadczen z pomocy spotecznej obok 
ub6stwa. jest bezrobocie, beuadnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych, 
a takte niepeinosprawnosc, potrzeba ochrony macierzynstwa i alkoholizm. 
Niepokoj~cym zjawiskiem jest wystypowanie problemu nadutywania 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 zjawjskiem jest zmiana struktury 
rodziny - powi~ksza siy liczba rodzin niepelnych oraz rodzin, w kt6rych 
wySl~puj~ zwiljZki partnerskie a do lJniany zyciowego partneralki dochodzi 



dosyc cz,sto. W rodzinach tych niejednokrotnie zaburzone s~ funkcje 
opiekunczo-wychowawcze wobec dziecka. 

Wsr6d rodzin obejmowanych pomoc~ wi<;kszosc stanowi~ rodziny 
z dziecmi. 

Tabela 5. Rodziny z dziecmi , korzystaj'lce z pomoey spolecznej W ronnie swiadczen j 
oracv soc' alnei 

2018 2019 2020 

Wyszczeg61nienie Liczba LicWa os6b w Licz.ba Liczba os6b Liczba Liczba os6b 
rodzin tych rodzinach rodzin W lych rodzin w tych 

rodzinach rodl.inach 

Rodziny z dzieCini 74 296 72 296 46 200 
og61em 

w tym: o liczbie 25 68 20 53 10 28 
dzieci 1 

o liczbie 25 92 24 93 12 43 
dzieci 2 

o liczbie i3 66 20 100 17 85 
dzieci 3 

o liczbie 1 1 70 6 36 6 37 
dzieci 4 

o liczbie a a 2 14 1 7 
dzieci 5 

o liczbie a a a a a a 
dzieci 6 

o ticzbie a a a a a a 
dzieci 7 
i wiecei 

Rodziny oiepeloe 24 72 19 57 13 38 
og61em 

w o liczbie 13 31 II 27 7 16 
tyro: dzieci I 

o liczbie 9 28 6 20 4 12 
dzieci 2 

o liczbie 1 5 I 4 I 4 
dzieei 3 

o liczbie J 8 J 6 J 6 
dzieci 4 
i wiecei 

trOd/o: sprawozdanie mczne MRPiPS-03 



Dziatania na rzeez rodziny m.j~ zr6:1nicowany charakler i zale", od 
wysl~puj~cych w niej problem6w. OdrnielUlych [onn wsp.rci. i pomoey 
oczekuj~ rodziny z problemem uzalew ieni., przemocy, odmielUlych zas Ie, gdzie 
gt6wnym problemem jesl dtugolrwate bezrobocie i ub6stwo. Innych dzial.n lOS 
oczekuj'l rodziny Z osobami niepelnosprawnymi i starszymi. 

W.wym inslrumenlern polityki edukacyjnej i inlegracyjnej Oral 

wyr6wnywania szans rozwojowych jest eduk.cja przedszkolna, zapewniaj~ca 

wsparcie dziecka w jego rozwoju psychospolecznym. Opiek~ Przedszkola 
Samor~dowego w Nowym Midcie obj~tych jest 123 dzieci, w tym 30 dzieci 
realizuje roczne przygotowanie przedszkolne. 1Iose micjsc o ferowanych przez 
Przedszkole jest adekwatna do zglaszanych aktualnie potrzeb w zakresie 
zapewnienia opieki przedszkolnej. 

RealilOcj~ obowi¥ku szkolnego Gm ina Nowe Miaslo zapewnia 
w Zespole Szk61 im . Inlegracji Europejskiej w Nowym Miescie. W Szkole 
Podstawowej w Nowym Miescie uczy siy 3 lJ uczol6w, w Liceum 
Og6 I nokszl.tc~cym - 38 uczni6w. 

Dzieci z rodzin 0 niskich dochodach, nieprzekraczaj~cych 150% 
krylerium dochodowego okreSionego przepisarni ustawy 0 pomocy spolecznej 
mog~ korzystac z pomocy spolecznej w formie doZywiania. 

GOPS Nowe Miaslo realizuje program ~dowy ,,PosHek w szkole 
i w domu". W ramach lego programu zapewniono dOZywianie dzieci i mlodzieiy 
szkolnej w trakcie trwania nauki. Dozywianiem obj~lo og6lem 91 dzieci z 48 
rodzin w 2019 roku oraz 61 uczni6w z 33 rodzin w 2020 roku. Zdalna nauka 
w czasie pandemii spowodowala, ze dOZywianie w 2020 roku miato mniejszy 
zakres. 

Osrodek Pomocy Spolecznej podejmuje dzialania wobee rodzin 
dolkni~tych problemem uzale:lnien poprzez prac~ socjaln ~ oraz kierowanie os6b 
uzaleznionych do Gminnej Komisji Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych, 
gdzie w Punkcie Konsultacyjnym prowadzone S£) dzialania inlerwencyjno
wspieraj~ce ze specjalisllj terapii uzalewien Oraz molywuj~ce do podj~cia lerapii 
b~dz wsp i eraj~ce utrzymanie abstynencj i po przebytej terapii . 

Rodziny dolkni~te przemoe~ kierowane s~ do Zespolu 
[nlerdyscyp linamego do spraw przeciwdzialania p<Zemocy. 

Gdy dochodzi do sytuacji, w kt6rej rodzice zostaj~ lrwale lub czasowo 
pozbawieni praw rodzicielskich lub wtadza ta zoslata ograniczofl8, S~d 
postanawia 0 ustanowieniu dla dziecka pieczy zasl~pczej (rodzinnej lub 
i nstylucjonaJnej). 

Tabela 6. Dzieci z terenu Gm . Nowe Miasto umieszcwne w pieczy 1ASt~pczej 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba dzieci 6 4 3 

i rod/a: dane w/asne GOPS Nowe Miaslo 

Liczba dzieci urnieszczonych w pieczy zast~ pczej zrnniejsz sicr W ostatnich 
latach. Zanim dojdzie do wnieszczenia dziecka w pieczy zast4YPczej , 



podejrnowane s'J dzialaoia w celu utrzymania lego dziecka w jego ro<izinie 
biologicznej, w szczeg61nosci poprzez wsparcie tej rodziny przez asystenta 
rodziny. 

Asystent rodziny zapewnia rodzinom bioiogicznym wsparcie 
w wypelnianiu ieh funkeji opiekunczo-wyehowawezyeh. maj~ee na eelu popraw~ 
b~dz wyeliminowanie sytuaeji , kt6ra stala s i~ bezposredni~ przyezyn~ zagrozenia 
dla wlaSciwego rozwoju dzieci w tych rodzinach a w konsekwencji zapobiezenie 
umieszczeniu dzieci w pieczy zastltPczej . 

Tabela 7. Liezba rodzin obj~tyeh wspareiem asystenta radziny 

Rok 2018 2019 2020 

Liezba rodzin obj~tyeh wspareiem asystenta II 9 5 

w Liezba dzieei w tyeh rodzinaeh 25 14 II 
tym: 

Liezba rodzin, kt6re do wsp6lpraey 
z asystentem zostaly zobowi'l2ane 4 3 3 

I przez s~d 

trod/o: dane wlasne GOPS Nowe Miaslo 

Liczba rodzin objytych wsparciem asystenta rodziny ulegla zmnteJszeniu. 
Proponowane rodzinom wsparcie asystenla nie zawsze znajduje akceptacjy 
rodziny. Trzy rodziny zostaly zobowi~ne do wsp61praey z asystentem przez 
s~d rodzinny. Wsr6d 5 radzin obj~tyeb w 2020 r. wspareiem asystenta 2 rodziny, 
to rodziny niepelne i we wszystkich rodzinach co najmniej jedno z rodzicow rna 
orzeczenie 0 niepelnosprawnosci intelekrualnej . Ograniczenia intelektualne 
rodzie6w w tyeh rodzinaeh s~ przyezynq niewydolnosei wychowawezo
opiekunezej. braku kompeteneji rodzieielskieh i umiej~tnosei stymulowania 
wlaSeiwego rozwoju dziecka ale te~ powoduj~, ~e praea asystenta w tyeh 
rodzinaeh jest dtugotrwala, mozolna i malo skuteezna. 

Praca asystenta rodziny nakierowana jest na odbudowanie prawidJowyeh 
relaeji w rodzinie, wypraeowanie wlaSciwyeh postaw we wzajemnyeh relacjaeh 
ezlonkow rodziny, doprowadzenie do wlaSeiwego wypelniania rol spolecznyeh 
ale tei: nakierowana oa podnoszenie umiej~tnosci samodzieinego funkejonowania 
w spoleczenstwie, w tym zalatwiania spraw formalnych, gospodarowan ia 
posiadanymi srodkami i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Asyslent rodz ioy oie wspolpracuje aktualnie z zado,! z codzin na rzecz 
powrotu do rodziny biologicmej dzieci umieszczonych w pieczy zasl/fpczej. 

In. Adresaci Programu 

Adresatami programu s~ rodziny z dziecmi z lerenu Gmioy Nowe Miasto. 
przctywajC!:ce wieloproblemowe trudnoSci. w szczegolnosci zas w wypelnianiu 
funkeji opiekunczo-wychowawczyeh, a przez to zagroione umieszczeniem 
dzieei w pieczy zast~pczej. Adresatami programu s~ takZe rodziny, kt6ryeh 
dzicci zostaly umieszczone w pieczy zast~pczej. a kt6re wyraz.ajq gotowosc do 
podjcrcia wsp6lpracy ze sluz,bami spolecznymi na rzecz powrotu dzieci do rodzin 
biologicznych. Dzialania programu kierowane sq r6wniez do kobiet w ciqt.y i ich 
rodzin, ze szczeg61nym uwzgi<;dnieniem kobiet w ciW powiklanej oraz kobiet 
w sytuacji niepowodzeJi polozniczych a takZe do rodzin z dziecmi, u ktorych 

s 




zdiagnozowano ciyzkie i nieodwracalne uposiedzenie alba nieu!eczalnCl choroby 
zagrazaj~c~ ;:yciu, ktara powsta!a w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu. 

IV. Zasoby 

1. 	 UrZijd Gminy Nowe Miasto 
2. 	 Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Nowym Mie;cie 
3. 	 Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Nowym 

Midcie (Punkt Kosnultacyjny) 
4. 	 Gminny Zesp6! Interdyscyplinamy (do spraw przeciwdzialania przemocy 

w Gminie Nowe Miasto) 
5. 	 Plac6wki oswiatowe z terenu Gminy Nowe Miasto 
6. 	 Podstawowa Opiek. Lekarska - O;rodek zdrawi. w Nowym Mie;ci. 
7. 	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ploilsku 
8. 	 Posterunek Policj i w Nowym Miescie i Komenda Powiatowa Policji 

w Ploilsku 
9. 	 S~d Rejonawy w PIOlisku araz kuratarzy sqdawi 
10. 	Paradnia Psycholagiczno-Pedagogiczna w P!onsku 
II. 	Gminny Osrodek Kultury w Nawym Mie;cie i kluby spartowe 
12. Organizacje pozarz1j.dowe i instytucje, kt6re swoimi dzialaniami wspieraj(J 

dziecko i rodzioy. 

VI. Zr6dla fioaosowaoia 

Zr6dla finansowania zadan Programu to przede wszystkim: 
.; srodki wtasne gminy przeznaczone na zadania z zakresu pieczy zastf,?pczej , 

wsparcia rodzin przez asystenta rodziny 1 pomocy spotecznej; 
• 	 srodki wiasne powiatu przeznaczone na zadania z zakresu pieczy zastypczej; 
• 	 srodki budzetu panstwa przeznaczone oa "Program asystent rodziny 

i koordynalor rodzinnej pieczy zaslfjpczej" oraz realizacjy ustawy 
o wsparciu kobiet w ci¥y i rodz in ,.2a Zyciem"; 

• 	 inne srodki pozabudzetowe pozyskane z innych irodet. 

Srodki z wyzej wymienionych :trode! pazwalq pokryc wydatki zwiqzane 
z realizacjq paszczegolnych zadan. 
Realizacja cZf(sci zadan nie bf(dzie stwarzala koniecznosci ponoszen ia 
dodatkowych kosztow dla podmiotow bior~cych w nich udzial. Wynika 10 
z faktu, ii udzial w realizacji Programu jest elementem statutowej dzialalnosci, 
dla kt6rej zostaly one utworzone i funkcjonuj q. 
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v. 	eele programu i zadania 

» eel glowny programu: 


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

~ Cele szczegolowe i dzialania slu:i~ce realizacji tych celow: 

I. eel m:zeg6lowy Tworzeoie waruDk6w sprzyjajSfcycb prawidlowcmu 
fuokcjonowaniu rodziny 

Zadanialdzialania Realizatorzy 

l. Wsparcie materialne, zabezpieczaj!}ce podstawowe potrzeby GOPS w Nowyrn Miescie 
bytowe dziecka i rodziny Urzqd Gminy Nowe Miasto 

TPD OfNowe M iasto 
2. Objl(cie dozywianiem dzieci. wymagajllcych lego typu pomocy GOPS w Nowyrn Midcie 

Placowki oswialowe 

3. Objycie pomoC<} zyvmosciow!l w ronnie paczek OOPS w Nowyrn MieScie 
zywnoSciowycn z Banku Zywnosci Urzlid Gminy Nowe Miasto 

TPD OfNowe Miasto 
4. Organizowanie i wsp6lfinansowanie wypoczynku lehliego dla UrllJd Gminy Nowe Miasta 

dzieci z radzin wymagaj~cych wsparci a, w tym kolonie i oOOzy GOPS w Nowym Mie~icie 
z programami profilaktycznymi GKRPA w Nowym Miescie 

Plac6wki oswiatowe 

Tworzenie warunk6w umoi;ljwiaj~cycb rodzinie prawidlowe 

IL eel szczeg610wy 
wypeloiaoie rol opiekunezo-wyehowawczych wobee dzieci oraz 
sprzyjaj~cych powrotowi dziecka do rodziny i elimioowaoie 
zagroze6 powoduj~cycb umieszczenie dziecka w pieczy zast~pczej 

ZadaoiaJdziaJania Reaiizalorzy 

l. 
Zapewnienie rodzinom wieloproblemowym wsparcia asystenta 
rodziny w celu: 
- wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziny; GOPS w Nowym Miescie 
- wspierania rodziny w nabywaniu umiejytnosci sarno- Asystent rodziny 

dzielnego, prawidtowego wypetniania funkcji PCPR w Ptonsku 
opiekuiiczo-wychowawczych; Kuralorzy S<}dowi 

- wspierania rodziny w podejmowaniu aktywnoSci 
spolecznej; 

- motywowania do podj~cia pracy, kontynuowania nauki, 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

- podniesienia umiej~tnoSc i samodzielnego funkcjonowania 
w sprneczeftstwie, w tym zalatwiania spraw fonnalnych, 
gospodarowania posiadaoymi srodkami i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 

- niedopuszczenia do odebrania dzieci z rodziny 
biologicznej; 

- podejlllowania dzialan inlerwencyjnych w syluacj i 
zagrozenia bezpieczeftstwa dzieci; 

GOPS w Nowym Mie~icie 

2 Pomoc rodzinom dotkniytym problemem uzaletn ienia GKRPA w Nowym MieScie 
Osrodek zdrowia 
Posterunek PolicH 
GOPS w Nowym MieScie 

J. Organizacja dzialan podnosz<l:cych kompetencje rodzicielskie GKRPA w Nowym Miekie 
rodzic6w (Punkt Konsu ltacy;ny) 
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4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


10. 


II. 


12. 


13. 


Ill. 

I. 


2. 


Organizacja specjalistycznego wsparcia psychologicznego, 
pedagogicznego i terapeutycznego na rzecz rodzin dOlkni~tych 
kryzysem 

Pomoe rodz inom dotkni~tym przemoc'l 

Podejmowanie dziatan zmierzajlteych do aktywizacji 
kaodydatow na rodz iny wspierajqce w ee lu pomocy 
w opiece nad dziecmi i prowadzeniu Rosoodarstwa domowello 
Zabezpieczenie sradk6w ns pobyl dziecka w pieczy zast~pczej 

Monilorowanie syluacji dziecka w rodzinie dOlkniytej 
kryzysem 

Monitorowanie pobytu dziecka w pieczy zast~pczej 

Wsparcie kobiet w ci<Ji,y i ich rodzin, ze szczeg61nym 
uW.lgl~dnjeniem kobiet w ci¥y powiklanej araz kobiet 
w sytuacji niepowodzen polozniczych 

Wsparcie rodzin z dziecmi, u kl 6rych zdiagnozowano ci~kie 

i nieodwracalne upos ledzenie albo nieu lecza ln'l chorob~ 
zagrai.ajll'lt zyciu. kt6ra powstala w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka Jub w czasie porodu, W Iym r6wniez wsparcie 
materialne 

Koordynowan ie przez asystenta rodziny dzialan pomocowych 
wobec kobiet w ci¥y i ich fodz in 

Ooskonalenie umiej~tnosc i zawodowych pracownik6w 
socjalnych, asystent6w rodziny i rodzin wspierajllcych poprzez 
samoksztatcenie jak rOwniei: udz ial w szkoieniach, wars7..tatach 
i jnnych forrnach edukaeinych 

Plac6wki oswiat()we 
GOPS w Nowym MieSc ie 
GKRP A w Nowym Miescie 
(punkl Konsultacyjny) 
Plac6wki oswiat()we 
Osrodek zdrowia lekarze POZ 
GOPS w Nowym Miescie 
Zesp61 interdysc yplinarny, 
Polieja 
Plae6wki oswiat()we 
Osrodek zdrowia - lekarze POZ 
PCPR w Plonsku 
Kuratorzv sadowi 
GOPS w Nowym MieScie 
Asystent radziny 

Url..4d Gminy Nowe Miasto 
GOPS w Nowym MieScie 
GOPS w Nowyrn Miescie 
Asystent rodziny 
Osrodek zdrowia - lekarze paz 
S'ld i kuratorzy s'ldowi 
Pedagog szkolny 
Policja 
PCPR w Plonsku 
GOPS w Nowym Mie.scie 
Asyslent rodziny 
SCld i kuratorzy s,!dowi 
PedagQg szkolny 
GOPS w Nowym Mie~';c ie 
Asystent rodziny 
Osrodek zdrowia - lekarze POZ 

GOPS w Nowym MieSc ie 
Asystent rodziny 
Osrodek zdrowia - lekarze POZ 

GOPS w Nowym Miek ie 
Asystent rodziny 
Osrodek zdrowia - Iekarze POZ 

Urz<Jd Gminy Nowe Miasto 
GOPS w Nowym MieScie 

Tworzeoie waruokow zapobiegajllcycb oiedostosowaniu 
spolecznemu dzieci i mtodzieZy om zapobiegaj~cycb

eel szezegolowy uzaleinieniom od alkoholu, narkotykow i srodk6w 
psychoaktywoych 

Zadaoia/dzialaoia 

Monitorowanie rodzin zagrozonych wykluczeniem spotecznym 

Promowanje i organizacja altematywnych fo rm spydz.ania 
czasu wolnego dla <!ziec! mtodziezy i catych rodz io 

Realizatorzy 

GOPS w No wym Miescie 
Asystent radziny 
Plac6wki oswiatowe 
GOK w Nowym MieScie 
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i organizacja zajt;C pozalekcyjnych Kluby sportowe 

GKRPA w Nowym MieScie 
Urzad Gminv Nowe Miasto 
Placowki oswiat()we 
GOK w Nowym MieSc ie 

Promowanie zdrowego sty lu zycia 3. 

Kluby sponowe 
GKRPA w Nowym MieScie 
Osrodek zdrowia lekarze POZ 
OOPS w Nowym MieScie 


w rodzinach z.a2rozonvch uzaleznieniem 

Profilaktyka poprzez edukacjy oraz wczesn~ i nterwencj~4. 

Asystent rodzinv 
Plac6wki oswiatoweMonitorowanie syruacj i zdrowotnej dzieci z rodzin5. 
OOK w Nowym MieScie 
Kluby sportowe 
GKRPA w Nowym MieScie 
Urzad Gminv Nowe Miasto 

dysfunkcyjnych 

Wszystkie zadania okreSlone w Programie b~d~ realiwwane wg potrzeb 
w sposcb ci~gly w okresie obowi'lZywania Programu. 

VII. Monitorowanie Programu 

Monitorowanie Programu odbywac si~ b~dzi e na bieiljco, rcwnolegle 
z wykonywaniem konkretnych zadan. Okres realizacji Programu obejmuje (rzy 
lata, a wi~c informacje dotyc~ce realizowanych dzialan b~d~ zamieszczane 
w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadan z zakresu pomocy spokcmej do dnia 
31 marca kaZdego roku. Sprawozdanie b~dzie przedslawiane Radzie Gminy wraz 
z wnioskami zwi'lzanymi z realizacj'l zadan i potrzebami niezb~dnymi do ieh 
reaJizacji. 


