
UCHWAŁA NR XXV/149/2012
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Charsznica na lata 
2013 - 2015. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) - 

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 
§ 1. Przyjmuje sie Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Charsznica na lata 2013 - 

2015, który stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Pietrzyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/149/2012 

Rady Gminy Charsznica 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY CHARSZNICA NA LATA 
2013 - 2015. 

I. WSTĘP 

Dziecko i rodzina wymagają wsparcia oraz szczególnej troski i ochrony. Rodzina zawsze jest 
najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, ponieważ kształtuje jego osobowość, system 
wartości, poglądy oraz styl życia. 

Zainteresowanie sprawami rodziny wynika z wpływu na rozwój psychiczny, fizyczny 
i społeczny jej członków, a w szczególności dzieci. Dzięki oddziaływaniom opiekuńczym 
i wychowawczym rodzina przygotowuje dziecko do samodzielnego życia w społeczeństwie, 
które podejmuje już jako dorosły człowiek. Współczesne czasy ; dokonujące się zmiany, postęp, 
szybkie tempo życia nie są jednak łatwym okresem dla rodziny, gdyż znajduje się ona pod 
naporem wielu czynników i oddziaływań zewnętrznych, które wpływają na jej wielorakie 
przemiany. Jedne z nich wywierają pozytywny wpływ, ponieważ polepszają jej warunki życia, 
np. postęp techniczny, osiągnięcia medycyny. Inne powodują negatywne zjawiska takie jak: 
bezrobocie ,uzależnienia, przemoc, przestępczość, które bardzo często przyczyniają się do 
rozpadu rodziny. 

Takie nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny odbija się negatywnie na losach jej członków 
jak i na całym społeczeństwie. W pierwszej kolejności rodzina powinna mieć możliwość 
samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co pozwala zwiększyć jej szansę na 
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymulować aktywność własną, wyzwalać 
potencjał oraz nabywać nowych umiejętności. Tak więc jeśli w rodzinie pojawiają się 
dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny, zobowiązane są do podjęcia 
na jej rzecz określonych działań. W pracy tej bardzo istotne jest koordynowanie działań 
wszystkich instytucji zajmujących się wspieraniem rodziny, ponieważ problemy te bardzo często 
wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Pozostawienie rodzin bez fachowego dla nich 
wsparcia i pomocy specjalistycznej może spowodować wzrost zjawiska dalszej ich degradacji 
i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami. Ważne jest by pomoc specjalistyczna 
(psychologiczna, socjalna, prawna) mogła być dla rodzin ubogich bezpłatna. 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powyższym problemom poprzez tworzenie 
systemu wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, w taki sposób, aby była w stanie 
samodzielnie zmierzyć się z własnymi problemami. 

Pomoc powinna przede wszystkim być nakierowana na wsparcie dziecka w rodzinie i w 
środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, organizacji pozarządowych 
i innych instytucji działających na rzecz rodziny i dziecka. 

Podstawa prawna Programu 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 
180, poz. 1493 z późn. zm.), 
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3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1356), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 
z późn. zm.), 

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362 z pózn. zm.). 

II. Diagnoza sytuacji rodzin w Gminie Charsznica 

Rodziny z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi stanowią znaczną część klientów 
pomocy społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci 
łączy się z dysfunkcjami takimi jak: uzależnienia, przemoc domowa, problemy w pełnieniu ról 
rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych. Istotną rolę zgodną z polityką społeczną państwa 
odgrywa praca socjalna w połączeniu ze wsparciem finansowym lub rzeczowym. To pracownicy 
socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt z rodziną w środowisku. 
Przeprowadzając wywiady środowiskowe dokonują diagnozy problemów.Z rozeznania 
środowiska wynika, że szczególnej opieki wymagają dzieci wychowywane w rodzinach ubogich. 
Pracownicy socjalni wraz z pedagogami, wychowawcami szkolnymi, podejmują działania 
w celu objęcia dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci, uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także tych które uczęszczają do 
przedszkoli. 

Klienci tutejszego Ośrodka to najczęściej osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zdarza się 
też często, że w jednej rodzinie występuje kilka powodów trudnej sytuacji np. bezrobocie, 
alkoholizm, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych. Głównym powodem przyznania pomocy w 2011 r. było ubóstwo. Wzrosła też 
liczba osób korzystających z pomocy ze względu na niepełnosprawność. 

Dużym problemem wśród klientów OPS jest alkoholizm. Szczegółowe kierunki działania 
w zakresie profilaktyki, leczenia oraz pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin 
zawarte są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
uchwalanym corocznie przez Radę Gminy w Charsznicy oraz w Programie Przeciwdziałania 
Narkomani uchwalonym na lata 2011-2013 zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Z problemem alkoholowym ściśle związane jest zjawisko przemocy domowej. Na terenie 
Gminy Charsznica z przemocą domową spotykają się policjanci, pracownicy socjalni, lekarze, 
pedagodzy, członkowie GKRPA. Aby skoordynować pracę wyżej wymienionych instytucji 
powołano na terenie Gminy Charsznica Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Wymiana doświadczeń, umiejętności i informacji stanowi prawdziwy 
potencjał, który ukierunkowany jest na problem dziecka i rodziny. 

Jak wynika z danych z roku na rok wzrasta problem bezradności w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych, przez co zwiększa się zapotrzebowanie na konkretną pomoc rzeczową 
i finansową skierowaną do dzieci i ich opiekunów. Czynniki dysfunkcyjne, które negatywnie 
wpływają na rodzinę wymagają od profesjonalnych służb opracowania specjalistycznych usług 
socjalnych. Coraz częściej podopieczni pomocy społecznej poszukują wsparcia 
psychologicznego, terapeutycznego, prawnego oraz pracy socjalnej. 

Celem pracy socjalnej z rodziną ma być wyjście z kryzysu i samodzielne prawidłowe 
funkcjonowanie. Praca socjalna z rodziną swój początek ma w miejscu gdzie egzystuje 
podopieczny. Tylko w miejscu zamieszkania podopiecznego pracownik socjalny zastaje klienta 
w prawdziwej rzeczywistości. W naturalnym środowisku życia wyraźnie manifestują się 
możliwe zagrożenia, jak i elementy, na których można budować program pomocowy. 

Problemy jakie dotykają współczesną rodzinę oraz dotychczasowe doświadczenia wskazują na 
potrzebę wsparcia rodzin naturalnych na etapie gdy problemy się rozpoczynają. Takie podejście 
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do pracy z rodziną pozwala czasami zapobiec głębokiemu kryzysowi, który może skończyć się 
odebraniem dzieci rodzicom biologicznym. 

III. Organizacja wsparcia rodziny 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na 
jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonuje podziału zadań pomiędzy 
samorządami i tak do kompetencji gminy należy : 

Profilaktyka – wspieranie rodziny ; 

- asystent rodziny, 

- placówki wsparcia dziennego, 

- rodziny wspierające. 

Wsparcie rodziny powinno mieć charakter profilaktyczny i ochronny. 

Działania profilaktyczne skierowane są przede wszystkim do rodzin wychowujących dzieci, 
a jednocześnie niewydolnych wychowawczo, dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych 
ubóstwem, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych . 

Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, 
młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich wychowaniem.Wspieranie 
rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowywaniu 
dzieci. 

Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym 
zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. Chodzi tu nie tylko o kontaktowanie 
się z rodziną, ale o współpracę z nią, a więc obustronny wysiłek – ze strony pracowników 
pieczy zastępczej i rodziców - zmierzającą do przywrócenia naturalnych więzów 
i normalizacji życia rodzinnego.Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko 
w rodzinie jest formą pomocy tańszą i bardziej skuteczną od umieszczenia dziecka w pieczy 
zastępczej. Natomiast praca z rodziną biologiczną w przypadku, gdy zaistniała konieczność 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do 
rodziny. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są zarówno ze 
względów społecznych, jak i ekonomicznych, gdyż służą obniżeniu kosztów gminy 
związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Program będzie miał zatem charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny jak 
i interwencyjny w zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich 
realizacji. 

1. Wspieranie rodziny: 
Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania: 

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny; 

2) placówek wsparcia dziennego; 

3) rodzin wspierających. 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

2) terapii i mediacji; 

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 
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4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”. 

4. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza 
rodziną. 

Asystent rodziny - potrzeba jego zatrudnienia jest niezbędna do aktywnego wspierania 
rodziny wychowującej dzieci, w której występują problemy, których rodzina nie jest 
samodzielnie przezwyciężyć. 

Asystent rodziny zajmuje się niezależnie od pracowników socjalnych wyłącznie pomocą 
i pracą z rodziną. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny 
oraz podjecie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny 
i nienormowany czas pracy asystenta rodzinnego służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia 
rodziny. Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba 
pełniąca tę funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin, 
mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych. Pomaga również w rozwiązywaniu 
problemów psychologicznych podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie 
rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera 
również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej-zawodowej. Motywuje 
podopiecznych do kontynuowania nauki, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, do podjęcia 
pracy, przełamywania kompleksów. 

Rodzina wspierająca – w celu wspierania rodziny przeżywającej trudnościw wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. 
Ważną rolę w tym zadaniu pełnią sąsiedzi, rodziny zaprzyjaźnione, rodziny rówieśników dzieci. 
Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej 
trudności w: 

1) opiece i wychowaniu dziecka; 

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt ze względu na miejsce zamieszkania rodziny 
wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej 
na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną 
wspierającą Wójt ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę , 
która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. 

2. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. 
Placówki wsparcia dziennego – wspierają rodziny poprzez objęcie dziecka dzienną opieką 

i wychowaniem.Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: 

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; 

2) specjalistycznej, 

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: 
opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe 
oraz rozwój zainteresowań. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie 
specjalistycznej organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, 
kompensacyjne i logopedyczne oraz realizuje indywidualny program korekcyjny, program 
psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, 
psychologiczną i socjoterapię. 
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Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje 
działania animacyjne i socjoterapeutyczne. 

3. Rodzinna piecza zastępcza; 
Pieczę zastępczą organizuje powiat , jest sprawowana w formie: 

1) rodzinnej , 

2) instytucjonalnej . 

3.1.Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 
1. Rodzina zastępcza: 

a) Spokrewnione , 

b) Niezawodowe , 

c) Zawodowe , 

w szczególności: 

- pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 

- Specjalistyczne: dla dzieci niepełnosprawnych, dla nieletnich, dla małoletnich matek, 

2. Rodzinny Dom Dziecka. 

Rodzina zastępcza - to taka rodzina, która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje 
dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub, których rodzice biologiczni nie są w stanie 
zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub 
osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. 
Natomiast rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą 
małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub 
rodzeństwem dziecka. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku 
całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 

1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 

2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 

4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 

5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 

6) apewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 

7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 
Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem 
adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

3.2. Instytucjonalna piecza zastępcza 

Placówka opiekuńczo - wychowawcza - zapewnia dziecku całodobową opiekę 
i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, rozwojowe, 
emocjonalne, społeczne, religijne i zdrowotne; realizuje przygotowany we współpracy 
z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi 
bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do 
rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach 
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pieczy zastępczej; obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; zapewnia dziecku 
korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz dostęp do kształcenia 
dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych. 

Umieszczenie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej będzie mogło 
mieć miejsce po wyczerpaniu możliwości zatrzymania go w rodzinie własnej lub 
umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Pobyt w placówce 
powinien mieć charakter przejściowy, tj. do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub 
ustanowienia rodziny zastępczej. 

4. Zadania gminy w zakresie ustawowym obejmują również: 
Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansowanie 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej należy do zadań własnych gminy.W przypadku 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości : 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej, 

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym gmina 
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki 
w wysokości : 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej. 

IV. Cel główny programu. 
Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną 
dzieci, jak i również edukacja środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie 
pożądanego modelu rodziny. 

V. Cele szczegółowe 

Cel szczegółowy 1. 
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka. 
Cel szczegółowy 2. 
Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących. 
Cel szczegółowy 3. 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie . 
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Cel szczegółowy 4. 
4. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży . 
1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny . 

1) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach 
materialnych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa , 

2) objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci , uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjum , szkół ponadgimnazjalnych w formie gorących posiłków ( obiadów jedno lub 
dwudaniowych) , na terenie placówek oświatowych oraz w punktach żywieniowych) , 

3) objęcie dożywianiem w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 
osób dorosłych wymagających takiego wsparcia, 

4) pomoc w spłacie zadłużeń czynszowych a także przyznawanie dodatków mieszkaniowych, 

5) monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

6) objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą , 

7) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i promowanie wśród rodziców aktywnych 
form spędzania tego czasu , 

8) zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo –wychowawczej. 

2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 
rozwiązywanie już istniejących. 
1) współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie, organizacjami 

pozarządowymi i kościelnymi w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych, 

2) zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego i prawnego) oraz 
organizowanie i informowanie o instytucjach świadczących pomoc na rzecz rodziny , 
informowanie o możliwościach i perspektywach poprawy swojej sytuacji, 

3) zapewnienie opieki asystenta rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych , 

4) działania aktywizujące zawodowo i społecznie na rzecz rodzin, w których opiekunowie 
pozostają bez pracy, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

5) systematyczne monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do 
podjęcia terapii przez rodziców dzieci ze środowisk zagrożonych i monitorowanie terapii 
rodziców, 

6) doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych osób zajmujących się pomaganiem rodzinom 
w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną, 

7) umożliwienie funkcjonowania na terenie gminy rodzin wspierających, 

8) monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w tym niewydolnych 
wychowawczo, w których występują m.in. problemy przemocy, uzależnień , 

9) współpraca z kuratorami sądowymi, policją, szkołami, placówkami wsparcia dziennego, 
świetlicami środowiskowymi w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych, 

10) promocja i realizacja programów profilaktycznych. 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie . 
1) Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem 

przemocy w rodzinie poprzez: 
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- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, 

- poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie, 

- zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych . 

2) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
poprzez: 

- rozwój działalności Zespołu Interdyscyplinarnego , 

- rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar, 

3) Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych 
przemocą: 

- zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez placówki pomocowe osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie (m.in.Punkt Interwencji Kryzysowej). 

4. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez; 
1) monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

2) umożliwienie dzieciom z rodzin wieloproblemowych uczestnictwa w zajęciach organizowanych 
przez placówki wsparcia dziennego, 

3) wspieranie i promocja inicjatyw lokalnych w zakresie wsparcia rodziny i dziecka, 

4) organizowanie czasu wolnego, 

5) prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej przez placówki oświatowe. 

VI. ADRESACI PROGRAMU 

1. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Rodziny zagrożone ubóstwem, w tym dotknięte bezrobociem. 

3. Rodziny dotknięte przemocą, problemem uzależnień. 

4. Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym. 

5. Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodziny. 

VII. REALIZATORZY PROGRAMU 

Realizatorami programu są instytucje i organizacje wykonujące zadania mieszczące się 
w zakresie wspierania rodziny oraz wynikające z przypisanych ustawowo obowiązków : 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy, 

- Gmina Charsznica , 

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Charsznicy, 

- Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Charsznicy, 

- Placówki oświatowe, 

- Placówki ochrony zdrowia, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, 

- Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie, 

- Organizacje pozarządowe , 

- Kościół, 

- Posterunek Policji w Charsznicy, 
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- Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, 

- Sąd- Kuratorzy, 

- Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Miechowie. 

VIII. FINANSOWANIE 

Finansowanie 3 -letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 
odbywać się będzie w ramach środków budżetu Gminy Charsznica, dotacji oraz środków 
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

IX. MONITOROWANIE 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy .Ośrodek co roku będzie przedstawiał Radzie Gminy 
informację z realizacji programu, sporządzoną na podstawie informacji uzyskanych od 
podmiotów uczestniczących w realizacji zadań. 

Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich Wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Pietrzyk
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