UCHWAŁA NR XVIII/140/2016
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata
2016-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r.
poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, poz. 1045, poz. 1188, poz. 1199,
poz. 1830) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata 2016-2018”
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2016
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 27 stycznia 2016 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
W GMINIE ZDZIESZOWICE NA LATA 2016 - 2018

Wstęp
1. Podstawa działań ujętych w programie
2. Diagnoza potrzeb
2.1. Zasoby obszaru wspierania rodziny na terenie Gminy Zdzieszowice
3. Postanowienia ogólne programu
3.1. Odbiorcy programu
3.2. Czas realizacji programu
3.3. Koordynatorzy programu
3.4. Cele programu
3.5. Realizacja postawionych celów
3.6. Oczekiwane rezultaty
3.7. Realizator programu
4. Postanowienia końcowe
4.1. Źródła finansowania
4.2. Kontrola realizacji programu
4.3. Monitorowanie przebiegu programu, wskaźniki i ocena wyników
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Wstęp
Niniejszy program został opracowany w oparciu o założenia ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej i jest kontynuacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Zdzieszowice uchwalonego na łata 2013-2015. Głównym celem programu jest poprawa jakości funkcjonowania
rodzin i opieki nad dzieckiem w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocy mają na celu wsparcie rodziny w je j prawidłowym
funkcjonowaniu. Obejmują pomocą rodziny narażone na różnego typu zagrożenia i dysfunkcje. Program będzie
realizowany w toku bieżącej pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach przy
współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi.

1. Podstawą działań ujętych w programie jest:
- ustawa z dnia 9 czerwca 201 lr. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Diagnoza potrzeb
Diagnoza

lokalna

dotycząca

dysfunkcyjności

rodzin

w

zakresie

pełnienia

funkcji

opiekuńczo-wychowawczych została dokonana w oparciu o dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zdzieszowicach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.
Na dzień 31.12.2014r. Gminę Zdzieszowice zamieszkiwało 8167 kobiet i 8046 mężczyzn łącznie 16.213 osób
w tym 2671 dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia.
W roku 2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach udzielił pomocy 637 osobom z
271 rodzin z terenu Gminy Zdzieszowice.

2
Id: 49EE1630-AE71-4595-8314-C020DC08F651. Podpisany

Strona 2

Powody przyznania pomocy w 2014r.
Lp.

LICZBA RODZIN
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ

1.

UBÓSTWO

w tym:
OGÓŁEM

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

188

NA WSI
1)
40

0

0

0

399

2.

SIEROCTWO

3.

BEZDOMNOŚĆ

16

0

21

4.

POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA

36

6

177

27

5

150

181

34

437

73

18

152

91

20

197

78

11

286

62

7

201

25

6

136

5.
WIELODZIETNOŚĆ
6.

BI.ZROBOCir

7.

NIT.PEI NOSPRAWNOŚĆ

8.

9.

10.
ii.

DI 1'CiOTRWAl.A I 1'B CITŻKA
CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM

RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE

12.

PRZEMOC W RODZINIE

8

0

27

13.

POTRZEBA OCHRONY OFIAR
HANDLU LUDŹMI

0

0

0

14.

ALKOHOLIZM

28

8

42

15.

NARKOMANIA

0

0

0

16.

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU
DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z
ZAKŁADU KARNEGO
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB,
KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS
UCHODŹCY LUB OCHRONĘ
UZUPEŁNIAJĄCĄ

12

5

22

0

0

0

17.

18.

ZDARZENIE LOSOWE

0

0

9

19.

SYTUACJA KRYZYSOWA

0

0

0

20.

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB
EKOLOGICZNA

0

0

0

Z powyższej tabeli wynika, iż dominującymi powodami przyznania pomocy jest ubóstwo, bezrobocie,
długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz niepełnosprawność. Powyższe
3
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liczby stanowią dla MGOPS podstawę działań w zakresie dostosowania form wsparcia do potrzeb osób i rodzin
tego wymagających.

Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2014r.

Lp.

LICZBA RODZIN
w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE
OGÓŁEM

1.

RODZINY OGÓŁEM
(wiersz 2+3+4+5+6+7)
o liczbie osób

2.

1

3.

NA
WSI

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

273

53

645

117

19

117

2

57

14

114

4.

3

38

8

114

5.

4

29

5

116

6.

5

15

5

75

7.

6 i więcej

17

2

109

W tym (z w iersza 1)
Rodzim z dziećmi ogółem
(wiersz 9+10+11 + 12+13+14+15)

102

18

396

39

7

109

8.

o liczbie dzieci
9.
10.

2

31

6

115

11.

3

19

5

89

12.

4

6

0

34

13.

5

5

0

34

14.

6

2

0

15

15.

7 i więcej

0

0

0

16.

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz
17+18+19+20)
o liczbie dzieci

58

8

201

17.

22

4

47

1

18.

2

18

2

58

19.

3

9

2

39

20.

4 i więcej

9

0

57

4
Id: 49EE1630-AE71-4595-8314-C020DC08F651. Podpisany

Strona 4

Jak wynika z powyższych danych, liczba osób samotnie gospodarujących (117 osób) i rodzin z co najmniej
jednym dzieckiem (102 rodzin), korzystających z pomocy tut. Ośrodka jest zbliżona. Wśród rodzin
korzystających z pomocy przeważają rodziny z jednym, dwojgiem i trojgiem dzieci i jest to odpowiednio 39, 31
i 19 rodzin. Rodzin niepełnych z dziećmi jest 58.

Powody przyznania pomocy rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem w 2014r.
Problem rodziny*
Liczba rodzin
LPAlkoholizm
1
2
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
2
53
6
Bezrobocie
62
7
Długotrwała lub ciężka choroba
14
8
Niepełnosprawność
13
Potrzeba ochrony macierzyństwa
9
5
10 Przemoc w rodzinie
5
11
Ubóstwo
53
Wielodzietność
13
16
* Rodzina zgłaszająca się po pomoc może podać więcej niż jeden problem występujący w rodzinie.
Zgodnie z danymi zawartymi powyżej, trudności w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny wynikają głównie z
powodu bezrobocia, braku środków na utrzymanie, z bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
oraz wielodzietności. Powyższa analiza wskazuje również, w jakich aspektach należy pomóc rodzinie aby
mogła prawidłowo funkcjonować w środowisku i stanowić oparcie dla dziecka.
Rodziny z terenu Gminy Zdzieszowice oprócz pomocy otrzymywanej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, otrzymują również pomoc w formie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, pomoc z funduszu
alimentacyjnego, pomoc dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz wsparcie asystenta
rodziny.
W 2014r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało 443 rodziny. Wypłacono świadczenia w
następującej liczbie: zasiłki pielęgnacyjne 3.243, świadczenia pielęgnacyjne 196, jednorazową zapomogę z
tytułu urodzenia się dziecka 95. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2014r. otrzymało 95 rodzin. W
roku szkolnym 2014/2015 stypendia szkole pobierało 52 uczniów.
W 2014r. pod opieką asystenta rodziny pozostawało łącznie 20 rodzin z czego w 10 przypadkach
współpracowano z rodzinami których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej natomiast w 10
przypadkach z rodzinami które przejawiały problemy w opiece i wychowaniu dzieci - zagrożone
umieszczeniem dzieci w pieczy. W rodzinach przejawiających problemy opiekuńczo-wychowawcze przebywa
łącznie 42 dzieci.
Z każdą z rodzin realizowano plan pracy z rodziną i regularnie go modyfikowano dostosowując do bieżących
potrzeb rodziny. Średni czas współpracy asystenta z rodziną w 2014r. wynosił 12 miesięcy. Asystent pracował
w systemie zadaniowym. W 4 przypadkach asystent zakończył współpracę w związku z wykonaniem założeń
zawartych w planie pracy z rodziną. W 3 przypadkach rodziny zrezygnowały z pomocy asystenta natomiast w 1
przypadku ze względu na brak współpracy z asystentem. Z pieczy zastępczej do rodziny powróciło 2 dzieci.
Jedno dziecko usamodzielniło się.
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Na dzień 30.12.2015r. pod opieką asystenta rodziny pozostaje 15 rodzin z czego w 4 przypadkach
współpracuje się z rodzinami których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. W rodzinach przejawiających
problemy opiekuńczo-wychowawcze przebywa łącznie 37 dzieci. Średni czas współpracy asystenta z rodziną
wynosi 9 miesięcy.
Według analizy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych, wśród rodzin zgłaszających się z
problemem bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, większość przy wsparciu MGOPS w
Zdzieszowicach jest w stanie zapewnić dziecku właściwy rozwój, co daje szansę na pozostanie dziecka w
rodzinie naturalnej. Jednak wśród powyższych środowisk znajdują się rodziny zagrożone, gdzie działania
podejmowane przez Ośrodek mogą okazać się niewystarczające, w kilku przypadkach, między innymi z
powodu braku współpracy rodziny. W sytuacji zagrożenia dobra dziecka sąd opiekuńczy może zarządzić
umieszczenie dzieci, w trybie natychmiastowym, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinie
zastępczej.
Rodziny zastępcze oraz liczba wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonującej w Gminie
Zdzieszowice w latach 2011 -2014

Wyszczególnienie

GMINA ZDZIESZOWICE

Rok
OGÓŁEM RODZINY
ZASTĘPCZE/RODZINNE
DOMY DZIECKA

2011

2012

2013

2014

Liczba rodzin

26

23

23

21

Liczba dzieci

43

42

37

39

Liczba rodzin

19

9

9

9

Liczba dzieci

23

9

9

9

Liczba rodzin

5

12

12

9

Liczba dzieci

12

21

17

12

Liczba rodzin

2

0

0

1

Liczba dzieci

8

0

0

3

Liczba rodzin

0

2

2

2

Liczba dzieci

0

12

11

15

RODZINY SPOKREWNIONE

RODZINY NIEZAWODOWE

RODZINY ZAWODOWE

RODZINNE DOMY DZIECKA

Źródło: Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 - 2017
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Stan na grudzień 2015r.
Na terenie Gminy Zdzieszowice funkcjonują 23 rodziny zastępcze, w tym: 2 rodzinne domy dziecka, 1
rodzina zastępcza zawodowa, 8 rodzin zastępczych niezawodowych i 12 rodzin zastępczych spokrewnionych.
Na terenie Gminy Zdzieszowice w rodzinach zastępczych przebywa 40 dzieci w tym w rodzinnych domach
dziecka 14 dzieci, w rodzinie zawodowej 3 dzieci, w rodzinach niezawodowych 10 dzieci, w rodzinach
spokrewnionych 13 dzieci. W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa 1 dziecko z terenu
Gminy Zdzieszowice, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie przebywają dzieci z Gminy
Zdzieszowice. W rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka przebywa 34 dzieci z terenu Gminy
Zdzieszowice.
Pozyskane informacje stanowią podstawę do opracowania zakresu przedsięwzięć gminy. Zadania ujęte
w programie zmierzają w kierunku wspierania rodziny przeżywającej trudności celem przywrócenia zdolności
do wypełniania prawidłowych ról społecznych.

2.1. Zasoby obszaru wspierania rodziny na terenie Gminy Zdzieszowice
Ńa terenie lokalnym działa:
- Urząd Miejski w Zdzieszowice, ul. Chrobrego 34;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20;
- Zespół Interdyscyplinarny w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20;
- Komisariat Policji w Zdzieszowicach, ul. Filarskiego 17;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 18;
- Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 18;
- Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach ul. Piastów 20;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach, Plac 1-go Maja 11;
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Zdzieszowicach, ul. Zielona 19A;
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zdzieszowicach, ul. Zielona 19;
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Zdzieszowicach, ul. Piastów 6;
- Publiczne Przedszkole w Żyrowej, ul. Poprzeczna 7;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 36;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zdzieszowicach, Plac 1-go Maja 1;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach, ul. Lesiańska 6;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępej, ul. Zdzieszowicka 35;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4;
- Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3;
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21 A;
- NZOZ „Wilkosz-Med” s.c. Barbara Zagójska-Wilkosz, Anna Wilkosz, Paweł Wilkosz, Wojciech Wilkosz
Zdzieszowice, ul. Strzelecka 54;
- NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19;
- NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej s.c. Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19;
- NZOZ Medika Krępna, ul. Jasiońska 8;
- Stowarzyszenie Otwarte Serce w Zdzieszowicach, ul. Pokoju 1/1;
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21 A.
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3.

Postanowienia ogólne Gminnego Programu Wspierania Rodziny

3.1. Odbiorcy programu

Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin zamieszkujących teren miasta i gminy
Zdzieszowice przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jak również do
dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz rodzin wymagających wsparcia ze strony
profesjonalnych służb społecznych.

3.2. Czas realizacji programu

Gminny Program Wspierania Rodziny opracowano na lata 2016-2018.

3.3. Koordynatorzy programu

Aurelia Nocoń -

Specjalista pracy socjalnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Zdzieszowicach.
Alina Tomaszewska -

Zastępca Kierownika Miejsko

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej

w

Zdzieszowicach.

3.4. Cel główny programu

Poprawa jakości funkcjonowania rodzin i opieki nad dzieckiem w rodzinach przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Cele szczegółowe
3.4.1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.
3.4.2. Stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
3.4.3. Poprawa funkcjonowania rodziny zagrożonej.
3.4.4. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.
3.4.5. Zminimalizowanie liczby dzieci i młodzieży kierowanej do pieczy zastępczej.
3.4.6. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

3.5. Realizacja postawionych celów - podjęcie następujących działań:
Realizatorami programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach wraz z
podmiotami wymienionymi w pkt. 3.7 niniejszego programu. Realizatorzy będą podejmować szeroko
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rozumiane działania mające na celu pomoc we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do właściwego
wypełniania funkcji rodzicielskich oraz prawidłowego pełnienia ról społecznych.
Realizacja postawionych celów będzie przebiegać poprzez:
- rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego,
- wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
przez działania edukacyjne,
- prowadzenie treningów umiejętności społecznych, ekonomicznych i wychowawczych,
- motywowanie rodzin do zwiększenia aktywności w zakresie poprawy swojej trudnej sytuacji,
- informowanie o możliwości uzyskania pomocy,
- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny,
- uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci,
- podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
- budowanie grup samopomocowych,
- organizowanie imprez integrujących rodzinę, umożliwiających wspólne spędzenie czasu wolnego rodziców i
dzieci, umożliwiających integrację rodzin ze społecznością lokalną,
- poradnictwo realizowane przez publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny,
- zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materiałnobytowej,
- współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
- tworzenie warunków do działania rodzin wspierających oraz organizację i finansowanie szkoleń dla rodzin
wspierających,
- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
- organizowanie szkoleń, prelekcji, konferencji z zakresu problematyki rodzinnej dla pracowników instytucji
wspierających rodzinę.

3.6. Oczekiwane rezultaty:
- rozwój profesjonalnych form pomocy rodzinie oraz podniesienie ich poziomu,
- poprawa funkcjonowania rodzin wymagających wsparcia i pomocy min. poprzez:
•

nabycie umiejętności i wiedzy na temat właściwego rozwiązywania konfliktów emocjonalnych,
wewnątrz rodzinnych oraz w odniesieniu do dzieci właściwe rozwiązywanie konfliktów w grupie
rówieśniczej,

•

nabycie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi,

•

nabycie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,

•

nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

•

nabycie umiejętności dbania o zdrowie rodziny,
9
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- wzrost kompetencji i aktywności rodzin oraz poziomu ich aktywności w życie społeczne,
- wzmocnienie wspólnych działań grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji,
- integracja społeczności lokalnej,
- zminimalizowanie liczby dzieci i młodzieży kierowanej do pieczy zastępczej,
- zjednoczenie rodziny naturalnej poprzez powrót dziecka do rodziny.

3.7. Realizator programu:
Na terenie gminy Zdzieszowice działają jednostki, które poprzez swoją pracę z dzieckiem, rodziną oraz
środowiskiem lokalnym mogą tworzyć lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną we współpracy
z Miejsko-Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach:
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny,
- placówki oświatowe,
- palcówki służby zdrowa,
- kuratorzy sądowi,
- Policja,
- Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Zdzieszowice min:
Stowarzyszenie Otwarte Serce, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Źródła finansowania
Źródła finansowania zadań określone są w uchwale budżetowej:
Dział 852,
Rozdział 85204 - rodziny zastępcze,
Rozdział 85206 - wspieranie rodziny (asystent rodziny, rodziny wspierające)
Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze.
Wysokość środków na kolejne lata funkcjonowania Programu będą uchwalane rokrocznie przez Radę
Miejską. Zgodnie z art. 197 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej istnieje możliwość
otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań
wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Środki na realizację programu będą również w miarę
możliwości pozyskiwane z innych źródeł np. środków unijnych.
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4.2. Kontrola realizacji programu:
- sprawozdanie z wykonania w danym roku zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby, w tym zakresie
przedłożone Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca każdego roku,
- stały monitoring programu przez osoby odpowiedzialne za realizację programu.

4.3. Monitorowanie przebiegu programu, wskaźniki i ocena wyników
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach sprawuje na bieżąco nadzór nad
realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w
programie.
Głównym zadaniem monitoringu jest zbieranie informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań
profilaktycznych na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy m.in.
opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny.
Przyjęcie 3 - letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata 2016-2018
przewiduje dalszy rozwój działań profilaktycznych mających na celu wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka,
zapobieganie narastania kryzysu poprzez pracę z rodziną naturalną oraz zapewnienie każdemu dziecku prawa do
stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego.
Zakłada się, iż realizacja programu w kilkuletniej perspektywie ograniczy liczbę dzieci umieszczanych w
pieczy zastępczej.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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