U C H W A Ł A N R V/47/ 2019
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. 2018, poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 176, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. 2018, poz. 998, 1076, 1544) uchwala się
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2019 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch

1

Załącznik do Uchwały
Nr V/47/2019
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 stycznia 2019 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
na lata 2019 – 2021
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WSTĘP
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę
obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z art.
176 ust. 1 w/cyt. ustawy do zadań gminy należy opracowanie i realizacja 3 letnich gminnych
programów wspierania rodziny. Gminny Program Wspierania Rodziny jest jednym z elementów
realizacji postanowień ustawy i ma na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie
angażującego zasoby gminy.
Niniejszy program jest kontynuacją programów wspierania rodziny realizowanych w gminie Pabianice
od 2012 roku. Podstawowym założeniem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci
i rodzin przeżywających trudności w pełnieniu ról opiekuńczo – wychowawczych, w celu
przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie
pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Działania zawarte w programie będą się koncentrować na
pracy z rodziną, również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną.
Program jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pabianice na
lata 2018-2024
PODSTAWY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z
2018.998);
2. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z
2016 poz.1860 z późn.zm);
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018.1508);
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz.U. z 2018, poz.
1770);
5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2137).

DIAGNOZA SPOŁECZNA
Na dzień 31 grudnia 2017 roku gminę Pabianice zamieszkiwało 7033 mieszkańców. W 2017 roku
pomocą społeczną objęto 239 osób ze 152 rodzin, co stanowiło 3,39% ogółu ludności gminy.
Świadczenie wychowawcze wypłacano dla 914 dzieci
W 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach objął wsparciem 108 rodzin w tym 45 rodzin z
dziećmi.
Charakterystyka rodzin

4

Ogółem

z 1 dzieckiem
z 2 dzieci

46

Rodzina
niepełna
2

21

12

3

Asystent
rodziny
5

1

5

2

1

19

1

6

1

4

6

0

1

0

0

z 3 dzieci

Bezrobocie

Alkoholizm

Nadzorem kuratora z uwagi na nieprawidłowe pełnienie ról wychowawczych objętych były 4
rodziny, w tym wszystkie cztery objęta pomocą asystenta rodziny.
W pieczy zastępczej jest 3 dzieci, jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej a
dwoje w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Za pobyt dzieci w placówce gmina pokrywa wydatki
w wys. 22.795 zł
Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017r. wynika, że u 6 rodzin, w których wychowywane
są dzieci wszczęto procedurę „Niebieskiej karty”.
W 2017r. GOPS finansował dożywianie w szkołach i przedszkolach 47 dzieciom oraz udzielił
wsparcia w formie stypendium 36 uczniom.
Problemy szkolno –wychowawcze w szkołach z terenu gminy Pabianice – 17 uczniów
ADRESACI PROGRAMU
Rodziny wychowujące dzieci oraz rodziny przeżywające trudność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych, zagrożone ubóstwem, problemem uzależnienia oraz rodziny dotknięte przemocą.

CELE PROGRAMU
Cel główny Programu:
Wspieranie rodzin w przywracaniu im zdolności do pełnienia ich zadań.
Cele szczegółowe:
1. Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodziny.
2. Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny.
3. Podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz wspierania rodziny.
HARMONOGRAM ZADAŃ
Cel I. Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin
Zakres wsparcia

1. Zaspokojenie
potrzeb związanych z
zapewnieniem
wyżywienia

Nazwa zadania
a. wieloletni rządowy
Program wspierania
finansowego gmin w
zakresie dożywiania

Wskaźniki realizacji Instytucja realizująca
celu
zadanie
- liczba dzieci i
młodzieży, którym
zostaną opłacone
posiłki,

GOPS w Pabianicach
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„Posiłek w szkole i w
domu” na lata 20192023

b. Program operacyjny
pomoc żywnościowa
2014-2020

2. Zapewnienie
kosztów utrzymania
mieszkania
3.Zapewnienie odzieży
i obuwia
dostosowanych do pór
roku
4.Zakup leków

5.Pomoc na wydatki
związane z realizacją
obowiązku szkolnego

6.Realizacja gminnej
Karty Rodziny
Wielodzietnej

a. dodatek
mieszkaniowy
b. dodatek
energetyczny
a. wydawanie odzieży

- liczba rodzin
korzystających z
zasiłków celowych na
zakup posiłku lub
żywności,
- liczba posiłków dla
dzieci i młodzieży,
- liczba zasiłków
celowych na
dożywianie
- liczba rodzin, którym
wydano skierowanie na
odbiór żywności,
- liczba osób w
rodzinie
- liczba gospodarstw
domowych

- liczba gospodarstw
domowych
- liczba wydanych
skierowań
b. zasiłki celowe na
- liczba wydanych
zakup odzieży i obuwia decyzji,
- liczba osób, którym
udzielono wsparcia
a. zasiłki celowe na
- liczba rodzin,
dofinansowanie do
- liczba wydanych
zakupów leków
decyzji
a. pomoc materialna
- liczba dzieci którym
dla uczniów o
przyznano stypendium
charakterze socjalnym szkolne,
- liczba dzieci, którym
przyznano zasiłek
szkolny
b. dodatek do zasiłku - liczba świadczeń
rodzinnego z tytułu
rozpoczęcia roku
szkolnego
c. świadczenie „Dobry - liczba świadczeń
start”
a. dopłata do kosztów - liczba rodzin,
dostawy Internetu
-liczba świadczeń
domowego dla
posiadaczy
Wojewódzkiej Karty
Rodzin Wielodzietnych
b.udzielenie
- liczba rodzin,
jednorazowego
- liczba świadczeń
świadczenia z tytułu
urodzenia dziecka dla
posiadaczy
Wojewódzkiej karty
Rodzin Wielodzietnych

- Stowarzyszenie Brata
Alberta
- PCK
Referat Urzędu Gminy
Pabianice
Referat Urzędu Gminy
Pabianice
GOPS w
Pabianicach/PCK
GOPS w Pabianicach

GOPS w Pabianicach

GOPS w Pabianicach

GOPS w Pabianicach

GOPS w Pabianicach

GOPS w Pabianicach

GOPS w Pabianicach
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Cel II. Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny

Zakres wsparcia

Nazwa zadania

Wskaźniki realizacji Instytucja realizująca
celu
zadanie

1.Edukacja prawna,
zaspokajanie potrzeb z
zakresu nieodpłatnej
pomocy prawnej na
etapie przedsądowym,
wzrost świadomości
prawnej w zakresie
zadań realizowanych
przez OPS

a. poradnictwo prawne

- liczba porad,
- liczba mieszkańców

GOPS Pabianice

a. podnoszenie
kwalifikacji-szkolenia
b. aktywizacja
zawodowa poprzez
wykonywanie prac
społecznieużytecznych

- liczba uczestników

Powiatowy
Urząd
Pracy w Pabianicach
GOPS w Pabianicach

a. zapewnienie
rodzinom opieki i
wsparcie asystenta
rodziny oraz pomocy
psychologicznej
b. zapewnienie
rodzinom wsparcia
przez rodziny
wspierające
c. warsztaty
podnoszące
umiejętności
opiekuńczowychowawcze
d. przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

- liczba rodzin objęta GOPS w Pabianicach
wsparciem asystenta
rodziny
- liczba rodzin objętych
wsparciem psychologa
liczba
rodzin GOPS w Pabianicach
wspierających,
z
którymi
zawarto
umowy
- liczba uczestników
Szkoły z terenu gminy
Pabianice

2.Przeciwdziałanie
bezrobociu

3.Wsparcie roli rodzica
w budowaniu zasobów
wychowawczych oraz
w budowaniu dobrych
wzorców w rodzinie

4.Terapia, profilaktyka, a. Gminny Program

- liczba osób
- liczba osób, które
podjęły zatrudnienie na
umowę o pracę

- liczba
procedur
Karty

-

liczba

wszczętych Zespół
Niebieskiej Interdyscyplinarny w
Pabianicach/ GOPS w
Pabianicach/ Placówki
oświatowe/ Komenda
Policji
programów Szkoły z terenu gminy
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uzależnienia

Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
a1. Realizacja
programów
profilaktycznych
nakierowanych na
życie wolne od
używek.
a2. Realizacja działań
promujących zdrowy
styl życia.
b. Gminny Program
Przeciwdziałania
Narkomanii

profilaktycznych
z Pabianice
wyszczególnieniem
nazwy programu,
liczba
działań
promujących zdrowy
styl
życia
z
wyszczególnieniem
nazwy programu,
- liczba osób biorących
udział w każdym z
programów

- liczba działań
wyszczególnieniem
nazwy działania,
- liczba osób

z Szkoły z terenu gminy
Pabianice

a. prowadzenie
placówki wsparcia
dziennego
b. zajęcia półkolonijne
podczas ferii
zimowych i wakacji
c. wypoczynek letni

- liczba uczestników

GOPS w Pabianicach

- liczba uczestników

Szkoły/
organizacje
pozarządowe

- liczba uczestników

d. zajęcia
wyrównawcze i
korekcyjno kompensacyjne
e. aktywizowanie
dzieci i młodzieży do
udziału w
pozalekcyjnych
zajęciach i imprezach
sportowo –
rekreacyjnych
f. aktywizowanie
dzieci i młodzieży do
udziału w
pozalekcyjnych
zajęciach kulturalnych

Szkoły/
organizacje
pozarządowe
z Szkoły

- liczba zajęć
wyszczególnieniem
rodzaju zajęć
- liczba uczestników
- liczba imprez z
wyszczególnieniem ich
rodzaju,
- liczba uczestników

b1. Działania
promujące zdrowy styl
życia o charakterze
sportowym,
kulturalnym

5.Organizowanie czasu
wolnego i wypoczynku
dla dzieci, rozwijanie
zainteresowań u dzieci

Referat Sportu/
Szkoły/
organizacje
pozarządowe

- liczba działań z Gminny Dom Kultury/
wyszczególnieniem ich organizacje
rodzaju,
pozarządowe
- liczba uczestników

III. Podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz wspierania rodziny.
Zakres wsparcia

Nazwa zadania

Wskaźniki realizacji Instytucja realizująca
celu
zadanie
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1.Podnoszenie jakości
funkcjonowania
Zespołu
Interdyscyplinarnego w
gminie Pabianice
2.Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych asystenta
rodziny
3.Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych
pracowników
socjalnych
4.Współpraca
jednostek na rzecz
rozwiązywania
problemów rodziny

- liczba szkoleń,
- liczba osób

GOPS w Pabianicach

- szkolenia i superwizja - liczba szkoleń
dla asystenta rodziny

GOPS w Pabianicach

- superwizja dla
pracowników
socjalnych

- liczba szkoleń,
- liczba osób

GOPS w Pabianicach

- powołanie Gminnego
Zespołu ds.
opiekuńczowychowawych

- liczba spotkań
GOPS w Pabianicach/
-liczba dzieci objętych szkoły
wsparciem

- szkolenia dla
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego

ZASOBY
Podmioty realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny











GOPS w Pabianicach;
placówki oświatowe;
Zespół interdyscyplinarny;
GKRPA;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach;
Urząd Gminy w Pabianicach;
Komenda Policji w Pabianicach;
kuratorzy sądowi;
placówki służby zdrowia;
organizacje pozarządowe.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Realizacja programu będzie odbywać się w zakresie posiadanych środków budżetu gminy, budżetu
państwa oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

MONITORING I EWALUACJA
Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem wyznaczającym cele i zadania na okres 3 lat.
Monitoring programu będzie polegał na bieżącym gromadzeniu i analizowaniu informacji o stanie
jego realizacji, który pozwoli na dokonywanie ewaluacji w poszczególnych obszarach, dotyczących
funkcjonowania rodzin.
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Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pabianicach, który współpracuje z innymi jednostkami samorządowymi i
organizacjami pozarządowymi w procesie realizacji zadań.
Sporządzanie rocznych sprawozdań odbywać się będzie w ramach kompetencji poszczególnych
jednostek organizacyjnych i przekazywane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pabianicach,
celem przedłożenia sprawozdania zbiorczego.
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