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I. Wstęp

Rodzina w ujęciu społecznym jest najważniejszą i podstawową komórką społeczną oraz
naturalnym środowiskiem wychowawczym zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich
jej członków, w szczególności dzieci. Ma ona zasadniczy wpływ na funkcjonowanie
człowieka w rolach społecznych oraz kształtowanie jego tożsamości i postaw, to na niej
opiera się całe społeczeństwo. Prawidłowo funkcjonująca rodzina daje jej członkom poczucie
bezpieczeństwa i wzmacnia ich rozwój osobisty. Rodzina jako pierwsze i podstawowe
środowisko wychowawcze bezpośrednio oddziałuje na osobowość dziecka, przekazując mu
swój system wartości, tradycje, poglądy, a co za tym idzie ukierunkowuje na całe życie.
Zaburzone więzi rodzinne wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie człowieka, stanowią
podstawowe źródło jego deficytów. Obowiązkiem gminy jest dbanie o dobro swoich
mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych i nie potrafiących samodzielnie rozwiązać swoich
sytuacji kryzysowych. Zatem, aby pomóc dziecku, uwagę należy skupić nie tylko na jego
problemach, ale także na problemach jego rodziny.
Pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz organizację pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 332 z późn. zm.). Ustawa dokonuje podziału kompetencji, zadań i działań realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.
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Zgodnie z art. 176 oraz art. 177 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, gmina winna realizować następujące zadania:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie

szkoleń

i

tworzenie

warunków

do

działania

rodzin

wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla
dzieci;
4) finansowanie:
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2
ustawy, a ponoszonych przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce

opiekuńczo-wychowawczej,

regionalnej

placówce

opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie

ich

właściwemu

wojewodzie,

w

wersji

elektronicznej,

z

zastosowaniem systemu teleinformatycznego opisanego w art. 187 ust. 3 ustawy;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem
lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy;
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Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy
wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny
oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy (rządowy program
wsparcia rodzin z dziećmi określony przez Radę Ministrów). Gmina realizuje zadania zlecone z

zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę.

W tym celu powstał Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018,
opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 roku (tj. z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)),
którego podstawowym założeniem jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu
przywrócenia im zdolności do funkcjonowania, poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny,
rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa
dziecku i rodzinie. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować się będą nie
tylko na dziecku, ale również na całej rodzinie; szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko
umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej
rodziny.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 8 ust. 2)
wspieranie rodziny prowadzone jest w formie:
1. pracy z rodziną;
2. pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej mają obowiązek
realizować swoje zadania we współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami
oświatowymi czy Policją (art. 3 ust. 2).
Praca z rodziną prowadzona jest w szczególności w formie ( art. 10 ust. 3):
1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
2) terapii oraz mediacji;
3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
6

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE SZAFLARY NA LATA 2016-2018

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń
oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „ grupami
samopomocowymi”
Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza
rodziną.

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

pomaga

rodzinie

przeżywającej

trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez wsparcie asystenta rodziny.
Współpraca między rodziną a asystentem rodziny opiera się na wspólnie opracowanym planie
pracy oraz realizacji poszczególnych jego założeń.
Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje 4 obszary:
1)

bezpośrednią pracę z rodzicami;

2)

bezpośrednią pracę z dziećmi;

3)

działania pośrednie realizowane na rzez dziecka i rodziny;

4)

organizację własnego warsztatu pracy.

Celem pracy asystenta rodzinnego jest:
1) pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny
do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,
2) pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
3) wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków
rodziny,
4) tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie
podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,
5) tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej
rodziny,
6) motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny
oraz ich aktywności zawodowej
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności (art. 15 ust. 1):
1) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
2) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
7
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4) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
5) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
6) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
7) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a
ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,

II. Podstawy prawne Programu:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
tj. z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. z dnia 16 stycznia 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. z dnia
24 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy tj. z dnia
6 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. z dnia 17 września
2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

III. Diagnoza demograficzno – społeczna gminy Szaflary
Gmina Szaflary jest gminą wiejską położoną w powiecie nowotarskim. Szaflary są
gminą rolniczą, część mieszkańców zajmuje się rękodzielnictwem oraz turystyką.
W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna,
Skrzypne, Szaflary, Zaskale.
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Tabela nr 1. Zestawienie informacji o liczbie osób zameldowanych w gminie Szaflary
(Stan bazy Ewidencji Ludności na dzień 31 grudnia 2014 r.)

Miejscowość

Liczba stałych mieszkańców

Liczba
mieszkańców

Razem

10669

171

Bańska Niżna

1198

13

Bańska Wyżna

1081

12

Bór

487

21

Maruszyna

1958

23

Skrzypne

1095

8

Szaflary

3424

69

Zaskale

1426

25

czasowych

(źródło: sprawozdania roczne MPIPS 03)

Tabela nr 2. Liczba i struktura wiekowa mieszkańców gminy Szaflary
(Stan na 31 grudnia 2014 r.)

Wiek

Mężczyźni

Kobiety

ogółem

Razem

5317

5352

10669

0-6

379

366

745
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7 13

455

436

891

14-16

197

195

392

17-18

163

140

303

19-60

3347

3186

6533

61-80

660

777

1437

>80

116

252

368

(źródło: sprawozdania roczne MPIPS 03)

Tabela nr 3. Liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (stan na
31.12.2014 r.)
Z prawem do
Poszukujący pracy
zasiłku

Bezrobotni

ogółem kobiety

w
tym
niepełnosprawni

ogółem kobiety ogółem kobiety

ogółem kobiety

w
tym
niepełnosprawni
ogółem kobiety

8752

4119

267

118

1042

445

48

17

17

5

425

202

16

6

49

30

3

1

0

0

(źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu)

Tabela nr 4: Wykaz rodzin wielodzietnych z terenu Gminy z podziałem na liczbę
posiadanych dzieci (opracowano na podstawie danych z Karty Dużej Rodziny)
Typ rodzin

Ilość

Rodzina z 3 dzieci

156

Rodzina z 4 dzieci

55

Rodzina z 5 dzieci

16

10

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE SZAFLARY NA LATA 2016-2018

Rodzina z 6 dzieci

6

Rodzina z 7 dzieci

4

Tabela nr 5. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej
Rodzaj pieczy zastępczej

2014

2015

Rodzina zastępcza

4

6

Placówka opiekuńczo – 1
wychowawcza
typu
interwencyjnego

1

(źródło: sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny)
Rodzina dysfunkcjonalna to rodzina, która nie spełnia swoich funkcji. To rodzina,
która poprzez zaburzone relacje, zasady, role czy komunikację nie zapewnia swoim członkom
możliwości zdrowego i pełnego funkcjonowania. Mianem rodziny dysfunkcjonalnej określa
się często rodzinę, gdzie jedna lub kilka osób jest uzależnionych (np. od alkoholu, leków,
narkotyków, pracy, jedzenia, itd.), w której dochodzi do przemocy lub też któryś z jej
członków nie może realizować swojej roli ze względu na doświadczane zaburzenia
psychiczne. Bez względu na to, czy zaburzona jest to jedna, czy wiele osób, problem dotyczy
całej rodziny, ponieważ rodzina funkcjonuje jako całość i jest czymś więcej niż tylko sumą
części. Członkowie rodziny wzajemnie oddziałują na siebie
Najczęstsze przyczyny trudnej sytuacji życiowej rodziny prezentuje poniższa tabela:
Tabela nr 6. Powód trudnej sytuacji życiowej rodziny w roku 2014
Powód trudnej sytuacji rodziny

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

ubóstwo

195

719

sieroctwo

0

0

bezdomność

4

4

potrzeba ochrony macierzyństwa

58

325
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w tym wielodzietność

52

299

bezrobocie

87

306

niepełnosprawność

87

266

długotrwała ciężka choroba

52

116

52

230

w tym rodziny niepełne

28

105

rodziny wielodzietne

19

114

przemoc w rodzinie

2

13

alkoholizm

4

8

1

2

3

9

bezradność w sprawach opiekuńczych
prowadzenia gospodarstwa domowego

trudności w przystosowaniu
zwolnieniu z zakładu karnego

do

życia

zdarzenia losowe

i

po

(źródło: sprawozdania MPIPS 03)
Tabela nr 7. Liczba rodzin ze względu na formę otrzymywanej pomocy
Rodzaj pomocy

Liczba rodzin

Świadczenia pieniężne

182

Świadczenia niepieniężne

238

(źródło: sprawozdania MPIPS 03)

Jak wynika z powyższej analizy główną przyczyną trudności w

funkcjonowaniu

rodzin jest ubóstwo, które spowodowane jest wysokim bezrobociem i niepełnosprawnością,
a także bezradnością w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Bezradność oznacza brak umiejętności sprawowania opieki nad dziećmi, brak kompetencji
wychowawczych, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego.
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Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 6 rodzin zastępczych, rodziny te objęte są
obligatoryjną, stałą pomocą ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Targu.
Ważnym instrumentem polityki edukacyjnej i integracyjnej oraz wyrównywania szans
rozwojowych

jest

edukacja

przedszkolna.

Dla

dzieci,

których

rozwój

przebiega

nieharmonijnie lub z opóźnieniem, wychowanie przedszkolne jest szansą na wczesne
wspieranie rozwoju w sferze poznawczej, funkcjonalnej i społecznej.
Opieką Gminnego Przedszkola w Szaflarach objętych jest 93 dzieci.
Edukacja szkolna w Gminie Szaflary realizowana 8 szkołach podstawowych – łącznie 728
uczniów oraz siedem gimnazjach – 337 uczniów.
Dodatkowo wszystkie dzieci objęte wychowaniem i edukacją od przedszkola do
szkoły ponadgimnazjalnej z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium
dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej, mają możliwość korzystania z
dwudaniowych ciepłych posiłków ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. W 2014 r. z nieodpłatnych posiłków korzystało 238 dzieci.
W Gminie Szaflary rodziny przejawiające problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą
korzystać ze wsparcia asystenta rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia
jednego asystenta rodziny. Swoim wsparciem asystent rodziny objętych opieką ma 12 rodzin.
Ilość rodzin wymagających wsparcia w tym zakresie stale rośnie. Środowiska rodzinne są na
bieżąco monitorowane i typowane do objęcia pomocą asystenta.

Asystent rodziny :
1)

motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

2)

wspieranie aktywności społecznych,

3)

pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych,

4)

pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych,

5)

pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
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IV. Analiza SWOT
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY


Strategia rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Szaflary



Dobra diagnoza problemów i potrzeb
środowiska lokalnego









Wysoki poziom bezrobocia



Ograniczona
przedszkolu



Brak
szybkiego
dostępu
poradnictwa prawnego



Niski poziom wykształcenia osób
korzystających z pomocy społecznej

Zintegrowany
system
przeciwdziałania
przemocy
w
Gminie: zespół interdyscyplinarny,
punkt wsparcia i informacji dla osób
doznających przemocy



Ograniczenie środków finansowych z
budżetu
Państwa
na
zadania
realizowane przez gminę



Brak żłobka

Profesjonalna
socjalnych



Brak świetlicy środowiskowej



Brak mieszkań socjalnych

Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje
pracowników instytucji działających
na rzecz rodziny

praca

pracowników

liczba

miejsc

w
do



Funkcjonowanie na trenie gminy
Szaflary placówki służby zdrowia



Bierna postawa rodziców wobec
problemów występujących w rodzinie



Funkcjonowanie
placówek
oświatowych na terenie gminy



Brak
pozytywnych
osobowych
w
dysfunkcyjnych

wzorców
rodzinach



Wzrost liczby zadań
samorządom gminnym

zlecanych



Brak placówek wsparcia dziennego

ZAGROŻENIA

SZANSE


Wzmacnianie
współpracy
z
instytucjami wspierającymi rodzinę



Utworzenie
dziennego




placówek

Uzależnienie rodzin
społecznej
oraz
„dziedziczenia biedy”



Brak
chęci
współpracy
zaangażowania ze strony rodzin



Wzrost kosztów utrzymania rodzin



Przerzucanie
przez
rodziców
odpowiedzialności za wychowanie i
edukację na instytucje



Niespójne przepisy prawa



Osłabienie więzi rodzinnych



Nieumiejętność szukania pomocy
przez rodziny dysfunkcyjne

wsparcia

Łatwiejszy dostęp do konsultacji
prawniczych
Lokalna
Grupa
współpraca



Działania

-

od

pomocy
zjawisko
i
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V. Cele programu wspierania rodziny
Cel główny programu:
Utworzenie zintegrowanego i spójnego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny sprzyjającego
prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wzmocnienie rodziny
biologicznej będącym naturalnym środowiskiem w rozwoju dziecka.
Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
2. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinie,
3. Współpraca z instytucjami i podmiotami wspierającymi funkcje opiekuńczowychowawcze,
4. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych,
5. Zapewnienie dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
1) Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny
ZADANIA

REALIZATORZY/PARTNERZY

PLANOWANY
TERMIN REALIZACJI

Wsparcie
asystenta GOPS
rodziny
dla
rodzin
niewydolnych
wychowawczo

2016-2018

Motywowanie członków
rodziny do podejmowania
działań
na
rzecz
wykluczenia
własnych
dysfunkcji np. terapia
uzależnień,
pomoc
psychologiczna

2016-2018

GOPS
Zespół
interdyscyplinarny
przeciwdziałania
przemocy
rodzinie

ds.
w

Policja

Monitorowanie sytuacji GOPS
rodzin
przeżywających

2016-2018
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trudności w wypełnianiu
funkcji
opiekuńczo- Policja
wychowawczych

Opracowywanie
i GOPS
wdrażanie projektów i
programów
GKRPA
profilaktyczno
–
edukacyjnych dla rodzin i Urząd Gminy
dzieci
Placówki Oświatowe

2016-2018

Wspieranie
rodziny GOPS
poprzez
realizację
rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

2016-2018

Poradnictwo
i
praca GOPS
socjalna świadczona przez
pracowników GOPS

2016-2018

Promowanie
rodzinnej Wszystkie jednostki biorące udział 2016-2018
integracji i prawidłowych w realizacji programu
wzorców funkcjonowania
rodziny
Udział
pracowników GOPS
socjalnych i asystenta
rodziny w szkoleniach
dotyczących
pracy z
rodziną

2016-2018

Udzielenie
rodzinom GOPS, PUP
pomocy
w
zdobyciu
nowych
kwalifikacji
zawodowych oraz w
znalezieniu pracy

2016-2018

Podejmowanie
działań GOPS, Urząd Gminy, Placówki 2016-2018
profilaktycznych
oświatowe, GKRPA, GCKPT
sprzyjających umacnianiu
rodziny
np.
imprezy
rodzinne, festyny
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2) Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinie
ZADANIA

REALIZATORZY/PARTNERZY PLANOWANY
TERMIN REALIZACJI

Udzielanie stypendiów i GOPS, Szkoły, Urząd Gminy
zasiłków szkolnych

2016-2018

Świadczenia z pomocy GOPS
społecznej dla rodziny
żyjącej w ubóstwie

2016-2018

Pomoc
w
formie GOPS, Szkoły, Przedszkole, Urząd 2016-2018
dożywiania
dzieci
i Gminy
młodzieży w szkołach
Pomoc w zaopatrzeniu GOPS, Urząd Gminy, Szkoły
dzieci i młodzieży w
artykuły szkolne

2016-2018

Zapewnienie
rodzinie GOPS, PKPS, Urząd Gminy
żyjącej w trudnej sytuacji
materialnej pożywienia
oraz odzieży

2016-2018

3) Współpraca z instytucjami i podmiotami wspierającymi funkcje opiekuńczowychowawcze
ZADANIA

REALIZATORZY/PARTNERZY PLANOWANY
TERMIN REALIZACJI

Rozwój usług dla rodzin z Wszystkie jednostki biorące udział 2016-2018
dziećmi, w tym usług w realizacji Programu
opiekuńczych
i
specjalistycznych.
Organizowanie
grup Wszystkie jednostki biorące udział 2016-2018
wsparcia dla rodzin z w realizacji Programu
różnymi problemami.
Zagwarantowanie
GOPS, Szkoły,
rodzinom biologicznym GKRPA, PPP
możliwości korzystania z
poradnictwa
specjalistycznego
(psycholog,
pedagog,
radca prawny, logopeda
itp.)

Urząd

Gminy, 2016-2018

17

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE SZAFLARY NA LATA 2016-2018

Objęcie wsparciem rodzin Zespołem
dotkniętych
przemocą, GKRPA,
problemem alkoholowym oświatowe
, przemocą w rodzinie

Interdyscyplinarnym, 2016-2018
Policja,
Placówki

4) Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych
ZADANIA

REALIZATORZY/PARTNERZY PLANOWANY
TERMIN REALIZACJI

Współpraca
asystenta GOPS, PCPR
rodziny lub pracownika
socjalnego
z
koordynatorem rodzinnej
pieczy
zastępczej
w
przygotowaniu
planu
pomocy
dziecku
przebywającemu w pieczy
zastępczej

2016-2018

Dążenie do utrzymywania GOPS, PCPR
kontaktów
rodzic
–
dziecko

2016-2018

Zapewnienie pomocy w GOPS, PUP
poszukiwaniu
i
utrzymywaniu
pracy
zarobkowej

2016-2018

Udział asystenta rodziny GOPS, PCPR
w okresowej sytuacji
rodziny we współpracy z
pieczą zastępczą

2016-2018

5) Zapewnienie dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego
ZADANIA
Prowadzenie terapii
mediacji dla rodzin.

REALIZATORZY/PARTNERZY PLANOWANY
TERMIN REALIZACJI
i GOPS, Placówki oświatowe, Urząd 2016-2018
Gminy, PCPR

Poszerzenie dostępu do GOPS, Urząd Gminy, Placówki 2016-2018
porad specjalistycznych oświatowe
typu: psycholog, pedagog,
pracy socjalnej
18
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Wspieranie
rozwoju GOPS
wolontariatu
np.
Szlachetna Paczka

2016-2018

Miejsce realizacji programu : obszar Gminy Szaflary
Czas realizacji programu: 2016 rok do 2018 rok
Adresaci programu: Gminny Program wspierania rodziny adresowany jest do rodzin
zamieszkałych na obszarze gminy Szaflary, rodzin doświadczających problemów opiekuńczowychowawczych, z problemem ubóstwa, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy
zastępczej oraz rodziny dysfunkcyjne.
Koordynator programu: Samorząd Gminy Szaflary poprzez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Partnerzy:
1. Administracja samorządowa:
1)

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu,

2)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,

3)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach,

4)

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Szaflary,

5)

Placówki Oświatowe,

6)

Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach,

7)

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Nowym Targu,

8)

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,

9)

Parafie

2) Administracja rządowa:
1) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
3) Inne instytucje:
1)

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu,

2)

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu,
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3)

Sąd Rejonowy w Nowym Targu – Wydział Rodziny i Nieletnich, Wydział Karny,

4)

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu – Wydział Cywilny,

5)

organizacje pozarządowe i społeczne

Źródła finansowania programu:
1. środki budżetu Gminy Szaflary,
2. środki budżetu Państwa,
3. środki pozyskane z innych źródeł, m.in. z funduszy strukturalnych UE, organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów

VI. Zasoby
1. Instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny
oraz inne pełniące funkcje wspierające:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach;
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach;
3) Urząd Gminy Szaflary;
4) Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
5) Gminne Przedszkole Publiczne w Szaflarach;
6) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach;
7) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu;
8) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem;
9) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej;
10) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej;
10) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej;
11) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej;
12) Szkoła Podstawowa w Borze;
13) organizacje pozarządowe.

2. Instytucje i organizacje z poza terenu gminy Szaflary:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu;
2) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu;
20
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3) organizacje pozarządowe.

Aktualnie na terenie gminy nie ma jednostek wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednakże organizację czasu wolnego dzieci i
młodzieży zapewniają inne jednostki.
Na terenie gminy działają trzy przedszkola spełniające funkcję profilaktyczną:
Gminne Przedszkole w Szaflarach, Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego
Pasterza w Szaflarach oraz Prywatne Przedszkole w Zaskalu „ Z Widokiem”
Mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z boisk sportowych. Szkoły
udostępniają wszystkim chętnym obiekty sportowe funkcjonujące przy szkołach. Są to sale
gimnastyczne oraz hale sportowe, przy kościele Św. Andrzeja w Szaflarach ogólnodostępny
plac zabaw dla dzieci. Działa 7 zespołów regionalnych funkcjonujących przy szkołach
podstawowych (Zaskale, Szaflary, Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna Skrzypne, Bańska
Niżna, Bańska Wyżna), a także działa Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Szaflarach.
Ponadto na terenie gminy działają zespoły sportowe: Ludowy Klub Sportowy
Szaflary, Ludowy Klub Sportowy Zaskale.
Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach wraz z filią
w Maruszynie Górnej. Poza działalnością ściśle związaną z udostępnianiem materiałów
bibliotecznych, daje możliwość bezpłatnego skorzystania z komputera i Internetu.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy udziale Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej corocznie organizuje kolonie dla dzieci pochodzących z
najuboższych rodzin. W 2015 roku działanie objęło 42 dzieci.
Powyższe działania mają charakter doraźny i nie zamykają się w systemie wspierania
rodzin. W celu efektywnego wspierania rodzin z terenu gminy zasadne jest utworzenie
jednostek wsparcia dziennego.
Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług
oferowanych przez jednostki działające na terenie gminy. Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapewnia pomoc prawną oraz psychologiczną;
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

–

pomoc

terapeuty
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ds. uzależnień; placówki oświatowe – pomoc pedagogów szkolnych. Ponadto pomoc rodzinie
udzielana jest przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także
przez działający na poziomie powiatu od 2012 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

VII. Monitoring i ewaluacja
Monitoringiem Programu zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach na podstawie pozyskiwanych informacji oraz danych ze sprawozdań dostępnych
na poziomie gminy uzyskiwanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań.
Monitoring Programu będzie odbywał się poprzez coroczną ocenę realizacji zadań.
Sprawozdania z realizacji programu przedkładane będą w terminie do 31 marca, każdego
kolejnego roku okresu jego obowiązywania
Wójt do dnia 31 marca każdego roku składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją działań.
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