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1. WSTĘP
Podstawową zasadą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest ochrona prawna
rodziny. Rodziny znajdujące się z trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze
strony władz publicznych.
Rodzina to pierwsze i podstawowe środowisko wychowawcze dziecka, które
powinno zapewnić mu prawidłowy rozwój biologiczny i psychospołeczny
oraz bezpieczeństwo emocjonalne a także przygotować do pełnienia
przyszłych ról społecznych. Rodzina jest pierwszą instytucją wychowawczą,
która kształtuje jego osobowość, postawy, system wartości i aktywność, oraz
przekazuje tradycje, wzorce zachowań i zasady współżycia społecznego.
Dlatego jeśli w rodzinie pojawiają się dysfunkcje lub innego rodzaju
zagrożenia, patologią czy wykluczeniem społecznym, instytucje i służby
ustawowo zobligowane do wspierania rodziny mają obowiązek podjęcia
określonych działań, aby wpłynąć na przywrócenie prawidłowego jej
funkcjonowania.
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2015 r.
poz. 332) określająca zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, oraz zasady i
formy sprawowania pieczy zastępczej. Celem nowych rozwiązań jest troska o
zapewnienie każdemu dziecku stabilnego, szczęśliwego, rodzinnego
środowiska wychowawczego oraz wsparcie rodziny przeżywającej trudności
w powrocie do prawidłowego funkcjonowania a także zapewnienie czasowej
opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania jej
przez rodziców.
Ustawa ta, zgodnie z art. 176 pkt. 1, nakłada także na gminy obowiązek
opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
mających na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie
angażującego zasoby gminy. Obowiązek wspierania rodziny spoczywa na
jednostkach samorządu terytorialnego, które realizują go na zasadach
pomocniczości we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami, policją,
instytucjami oświatowymi i leczniczymi, kościołami, organizacjami
społecznymi itp. Działania takie mogą być skuteczne jedynie przy założeniu
współpracy wszystkich instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy, podmiotem realizującym zadania określone
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na poziomie
gminy Izabelin jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawowym
zadaniem GOPS jest organizowanie i wykonywanie zadań związanych z
zaspokojeniem potrzeb jednostek i rodzin pozostających w trudnej sytuacji

życiowej, materialnej i społecznej poprzez rozpoznawanie tych potrzeb,
bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń w formie pieniężnej,
rzeczowej, usługowej oraz wszelkiego rodzaju poradnictwa i pracy socjalnej.
Pomoc powinna koncentrować się na wspomaganiu osób i rodzin
wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej
a także wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do pełnego i samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie.
Obowiązujący system pomocy społecznej nałożył na Gminy obowiązek
zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci, natomiast zadania
specjalistyczne, takie jak poradnictwo rodzinne, zapewnienie opieki i
wychowania dzieci poza rodziną oraz finansowanie pieczy zastępczej
powierzył zarówno gminom jak i powiatom.

2. UWARUNKOWANIA PRAWNE.
Rodzina i dziecko są chronione zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i
międzynarodowym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18 stanowi,
że małżeństwo, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejne artykuły konkretyzują to
stwierdzenie, odnosząc je do różnych aspektów życia rodzinnego. Innymi
regulacjami prawnymi związanymi z problematyką rodziny są kodeksy:
rodzinny i opiekuńczy, karny, cywilny, pracy itd. oraz ratyfikowane przez
Polskę akty międzynarodowe takie jak Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka, Europejska Karta Społeczna itd.
Ponadto realizacja polityki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
opiera się między innymi także na poniższych aktach prawnych:
 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013
r. poz. 594 z późn. zmianami)
 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz.
U. z 2015 r. poz. 163)
 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9
czerwca 2011 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 332)
 Ustawa o świadczeniach rodzinnych
 Ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005
r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami)
 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.
zmianami)
 Ustawa o przeciwdziałania narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.
z 2012 roku poz. 124)

 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Izabelin na lata 2014 – 2020.

3. DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE IZABELIN.
Na dzień 31.12.2014r Gminę Izabelin zamieszkiwało 10244 mieszkańców.
Z pomocy społecznej w formie pieniężnej, rzeczowej oraz w postaci pracy
socjalnej i poradnictwa korzystało w roku 2012 - 285 rodzin (734 osoby), w
roku 2013 - 278 rodzin (722 osoby), natomiast w roku 2014 - 299 rodzin
(753 osoby). Wynika z tego, że z pomocy społecznej korzysta około 7 %
mieszkańców gminy. Poniższy wykres przedstawia udział rodzin z dziećmi,
rodzin niepełnych i wielodzietnych w ogólnej liczbie rodzin korzystających z
pomocy społecznej.

Procentowy udział rodzin z dziećmi, rodzin niepełnych i rodzin wielodzietnych w
ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Z pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (pomoc
rzeczowa) skorzystało w kolejnych latach:

w 2012r. – 165 rodzin

w 2013r. – 178 rodzin

w 2014r. – 192 rodziny
Przyczyny udzielania pomocy były różne. Coraz częściej jednak pomoc
finansowa jest to pomoc w postaci zasiłków specjalnych. Związane jest to z
faktem, że od kilku lat kryterium dochodowe w pomocy społecznej pozostaje
na tym samym, niezmienionym poziomie. Zmniejsza się więc, w związku z
tym liczba rodzin, którym pomoc udzielana jest z powodu ubóstwa (dochody
poniżej kryterium). Poniżej niektóre przyczyny udzielania pomocy i liczba
rodzin, które z tego powodu skorzystały ze świadczeń.

PRZYCZYNA UDZIELENIA POMOCY

ubóstwo
sieroctwo
bezrobocie
niepełnosprawność

LICZBA RODZIN
W LATACH
2012
2013
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69
3
2
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59
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Długotrwała lub ciężka choroba
alkoholizm
narkomania
ochrona macierzyństwa
bezradność w sprawach opiekuńczych
prowadzenia gospodarstwa domowego
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
przemoc w rodzinie

i

Rodziny z dziećmi w których toczą się
procedury „Niebieskie Karty”
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1
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0
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9
8
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3
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Nie zmienia się znacząco liczba rodzin, którym pomoc udzielana jest ze
względu na niepełnosprawność czy długotrwałą chorobę. Nieznacznie
zmniejszyła się liczba rodzin, w których dominuje problem bezrobocia i
alkoholizmu. W ostatnich latach duża jest natomiast liczba rodzin
korzystających z pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych, w tym rodzin niepełnych i wielodzietnych. Zwiększa się
także liczba zakładanych Niebieskich Kart w rodzinach z dziećmi, w których
dochodzi do przemocy. Praca z tymi rodzinami prowadzona jest w ramach
Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Rodziny te najczęściej
jednak nie korzystają z pomocy finansowej GOPS a jedynie z poradnictwa,
wsparcia, mediacji i pracy socjalnej.

Udział rodzin korzystających z pomocy społecznej w związku z bezradnością w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych w ogólnej liczbie rodzin korzystających z
pomocy.

Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią znaczną
część klientów pomocy społecznej na terenie gminy Izabelin. Najczęściej
niezaradność rodziny w opiece i wychowywaniu dzieci łączy się z różnymi
problemami takimi jak: uzależnienia, przemoc domowa, bezrobocie oraz
związane z tym ubóstwo, rodziny niepełne lub wielodzietne, zaburzenia
równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w
pełnieniu ról społecznych i rodzicielskich. Złe funkcjonowanie rodziny jest
częstym powodem zaniedbywania przez dzieci nauki, nierealizowania
obowiązku szkolnego, demoralizacji oraz niskiej samooceny. Brak
odpowiedniego specjalistycznego wsparcia dla takich rodzin powoduje

potencjalne zagrożenie związane z koniecznością odebrania dzieci ze
środowiska naturalnego i umieszczenia ich w pieczy zastępczej.
Ponadto, występujące w rodzinie problemy są często złożone i do rozwiązania
wymagają interdyscyplinarnych i skoordynowanych działań osób ze
specjalistycznym przygotowaniem oraz instytucji działających na rzecz
rodzin. Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego ich monitorowania i
wsparcia, w tym w szczególności przez pracowników socjalnych, pedagogów
szkolnych, policję, kuratorów sądowych, a w razie potrzeby przez asystentów
rodziny.
Jak wynika z informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w powiecie warszawskim zachodnim, na terenie gminy Izabelin
funkcjonuje 10 rodzin zastępczych zawodowych i spokrewnionych a w pieczy
zastępczej przebywa obecnie 14 dzieci z gminy Izabelin. Na nowych
zasadach (współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu) w pieczy
zastępczej przebywa obecnie 5 dzieci z gminy Izabelin, w tym troje w
spokrewnionych rodzinach zastępczych oraz dwoje w placówce opiekuńczowychowawczej.
Obecnie 11 rodzin z dziećmi z terenu gminy Izabelin jest objętych opieką
kuratora sądowego w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.
Na terenie gminy Izabelin funkcjonują 2 przedszkola gminne – przedszkole w
Laskach, do którego uczęszcza 242 dzieci oraz przedszkole w Izabelinie w
którym przebywa 179 dzieci. Ponadto w gminie działają 3 przedszkola
niepubliczne do których uczęszcza w sumie 29 dzieci.
Na terenie gminy Izabelin funkcjonuje Zespół Szkół obejmujący szkołę
podstawową i gimnazjum. Do szkoły podstawowej uczęszcza 728 dzieci,
natomiast do gimnazjum 214. W ramach udzielania wsparcia w szkołach
zatrudnionych jest 2 pedagogów, 1 logopeda, pedagog specjalny prowadzący
pracownię sensoryczną, 2 reedukatorów prowadzących terapię pedagogiczną
oraz 2 terapeutów ręki. Przy szkołach działa 10 świetlic do których uczęszcza
364 dzieci. Ponadto szkoły oferują szeroki zakres zajęć dodatkowych i
wspierających w postaci różnorodnych kół zainteresowań i kół
przedmiotowych, zajęć sportowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć profilaktyczno-wychowawczych i
wiele innych. Szkoły prowadzą stołówki szkolne, z których korzysta 560
dzieci.
Dzieci z rodzin potrzebujących korzystają z pomocy GOPS w ramach
programu dożywianie. Pomoc ta udzielana jest w postaci bezpłatnych
obiadów w szkołach, pomocy finansowej na żywność czy też paczek
żywnościowych świątecznych.
POMOC W POSTACI DOŻYWIANIA DZIECI PRZEZ GOPS

ROK

LICZBA DZIECI OBJĘTYCH
PROGRAMEM DOŻYWIANIA
OGÓŁEM

LICZBA DZIECI
KORZYSTAJĄCYCH Z
BEZPŁATNYCH OBIADÓW

2012
2013
2014

192
204
190

125
120
119

Na terenie gminy działa również Klub Sportowy oraz Centrum Kultury
Izabelin, które oferują szeroką gamę zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży
zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i w okresie ferii i wakacji.
Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe w Izabelinie (40 miejsc) oferuje zajęcia
popołudniowe dla dzieci i młodzieży, pomoc w nauce oraz wsparcie.
Gmina Izabelin pomoc dla rodzin z dziećmi realizuje również poprzez
programy gminne takie jak bilety komunikacji miejskiej na dojazdy dzieci do
szkół podstawowych i gimnazjum. Ponadto od 2013 roku funkcjonuje
wsparcie dla rodzin wielodzietnych w postaci gminnej Karty Rodziny 3+ i 4+.
Jak wynika z przedstawionej diagnozy oferta wsparcia i pomocy dla dzieci i
młodzieży w gminie Izabelin jest bardzo szeroka. Rodziny z problemami
mogą także korzystać z pracy socjalnej, bezpłatnych porad prawnych i
psychologicznych oraz grupy wsparcia dla osób współuzależnionych
prowadzonych przez GOPS.
Diagnozowanie, zarówno problemów z jakimi borykają się rodziny w gminie
Izabelin, jak i posiadanych zasobów pozwala na wskazanie form pomocy dla
rodzin znajdujących się w sytuacjach zagrożenia i kryzysu. Znajomość
posiadanego potencjału oraz rodzaju i dostępności usług daje możliwość
formułowania celów i zadań stanowiących spójny system działania na rzecz
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczowychowawczych.

4. ZAŁOŻENIA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA
GMINY IZABELIN
Program wspierania rodziny nastawiony jest w głównej mierze na
rozwiązywanie sytuacji kiedy, w związku z występującymi w rodzinie
problemami, dysfunkcjami i trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych dziecko pozbawione jest możliwości właściwego rozwoju w
swojej naturalnej rodzinie. Celem programu jest stworzenie takiego systemu
wsparcia, który pozwoliłby na wspieranie i wspomaganie rodziny
przeżywającej trudności tak, aby mogła ona powrócić do prawidłowego
funkcjonowania i pełnienia roli opiekuńczej i wychowawczej, zamiast
zastępować ją w pełnieniu tych funkcji. Założeniem programu jest więc
wspieranie rodziny naturalnej już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz

zapobieganie konieczności umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Praca z
rodziną prowadzona musi być również w przypadku umieszczenia dziecka
poza rodziną. Zgodnie bowiem z ideą ustawy o wspieraniu rodziny piecza
zastępcza powinna mieć charakter okresowy, a praca z rodzinami
biologicznymi powinna przynieść pozytywne efekty w postaci możliwości
powrotu dzieci do rodziny biologicznej.
Założenia realizowane będą poprzez:
 wspieranie potencjału rozwojowego rodziny biologicznej
 działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu w rodzinach sytuacji
kryzysowych wymagających interwencji, poprawa bezpieczeństwa socjalnego
rodzin
 skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych już zaistniałych poprzez
udzielanie wielopłaszczyznowego wsparcia
 działania profilaktyczne zapobiegające uzależnieniom od substancji
psychoaktywnych, udzielanie pomocy w przezwyciężaniu uzależnień
 wzmocnienie systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy
oraz działania profilaktyczne zapobiegające niedostosowaniu społecznemu,
marginalizacji i wykluczeniu dzieci i młodzieży,
 aktywizowanie dzieci i młodzieży na rzecz własnego rozwoju
 wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie
oferty edukacyjnej oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy zapobieganie niepowodzeniom i trudnościom,
 przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci,
 zabezpieczanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny,

przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin,
zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

wzmacnianie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach,
wspieranie rodziny w funkcjach wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych

koordynowanie wszystkich działań instytucji samorządowych i
organizacji pozarządowych mogących służyć pomocą rodzinom.
Działania przewidziane w założeniach programu umożliwią realizowanie na
szczeblu gminnym, w środowisku lokalnym polityki prorodzinnej rozumianej
jako stwarzanie odpowiednich warunków prawnych, ekonomicznych i
społecznych wzmacniających rodzinę, zapewniających jej trwałość, rozwój
oraz właściwe zaspokajanie przez nią podstawowych potrzeb. Zasadą
nadrzędna jest tu ścisła współpraca wszystkich podmiotów działających na
rzecz dzieci i rodzin co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań.

5. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Celem głównym programu jest stworzenie spójnego systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną w gminie Izabelin.

6. CELE SZCZEGÓŁOWE

Diagnozowanie i monitorowanie funkcjonowania i wydolności
opiekuńczo-wychowawczej rodzin oparte na zaangażowaniu i współpracy
wszystkich podmiotów działających na rzecz dobra i bezpieczeństwa dzieci i
rodziny
 Tworzenie efektywnego systemu wsparcia i pomocy dla rodzin w
prawidłowym wypełnianiu funkcji wychowawczych i opiekuńczych,
 Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych oraz przeżywających trudności w
wypełnianiu swoich obowiązków wychowawczych i opiekuńczych celem
przywrócenia im zdolności do prawidłowego wykonywania tych funkcji.
 Zapewnienie rodzinom specjalistycznego poradnictwa i wsparcia
 Zapewnienie rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości,
bezpieczeństwa bytowego,
 Objęcie pomocą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności w
formie dożywiania, wypoczynku wakacyjnego, zaopatrzenia w podręczniki
oraz zorganizowanych form spędzania czasu wolnego,
 Doprowadzenie do zmniejszenia się liczby dzieci z gminy Izabelin
kierowanych do opieki zastępczej poprzez stworzenie optymalnych
warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej.
 Wzmocnienie roli i funkcji rodziny,
 Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji rodziny,
 Podejmowanie działań w zakresie aktywności społeczno-zawodowej
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym celem umożliwienia im
podjęcia zatrudnienia
 Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka z pieczy zastępczej do
rodziny naturalnej.

7. ODBIORCY PROGRAMU.
Odbiorcami programu są rodziny wychowujące dzieci na terenie Gminy
Izabelin dotknięte patologią, przemocą, problemem uzależnień, zagrożone
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny z których
dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

8. DZIAŁANIA
Program realizowany będzie na terenie gminy Izabelin w latach 2015-2017.
Działania mające na celu realizację założeń programu będą nastawione na
bezpośrednią pracę z rodziną poprzez:
 diagnozowanie problemów rodziny i dziecka na terenie gminy Izabelin,
 prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych
kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
 monitorowanie sytuacji rodzin, zwłaszcza niewydolnych w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, uzależnionych, stosujących przemoc,
 podejmowanie działań w środowisku, praca socjalna z rodzinami w
kryzysie, inicjowanie interwencji w uzasadnionych przypadkach,
 praca socjalna i praca asystenta rodziny z rodzinami biologicznymi
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w celu ich powrotu do rodziny
 opracowanie planu pomocy dostosowanego do indywidualnych
problemów i potrzeb rodziny, praca w kontrakcie socjalnym,
 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 współpraca z wszystkimi instytucjami i organizacjami mającymi na
celu pomoc rodzinie i dziecku,
 organizowanie konsultacji i mediacji rodzinnych oraz poradnictwa
specjalistycznego: rodzinnego, prawnego i psychologicznego na terenie
gminy Izabelin,
 tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek
wsparcia dziennego – świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, kół
zainteresowań,
 dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach,
 organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i
młodzieży,
 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez pomoc
materialną, udział w projektach i zajęciach dodatkowych
 realizowanie przez szkołę programów profilaktycznych wspierających
wychowanie dzieci i młodzieży oraz programów edukacyjnowychowawczych przeciwdziałających patologiom społecznym i
uzależnieniom
 organizowanie grup wsparcia lub grup samopomocowych, dla rodzin
przeżywających trudności oraz osób współuzależnionych.
 współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

 w razie potrzeby zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta
rodziny,
 szkolenia dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych.
 Podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom przemocy w
rodzinie i uzależnieniom
 Rozwój i wykorzystywanie gminnej bazy sportowej w celach
aktywności ruchowej i rekreacyjnej
 Propagowanie zdrowego stylu życia i realizacja programów
profilaktycznych i prozdrowotnych

9. REALIZATORZY PROGRAMU
















Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Urząd Gminy w Izabelinie,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
Policja,
Zespół Szkół w Izabelinie,
Przedszkola gminne
Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe w Izabelinie
Zakłady Opieki Zdrowotnej,
Centrum Kultury Izabelin
Placówki kulturalne i sportowe
Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim,
Kuratorzy sądowi
Organizacje pozarządowe.

10. FINANSOWANIE
Źródłem finansowania Programu Wspierania Rodziny są:

środki własne gminy Izabelin zaplanowane na dany rok w
budżecie GOPS w Izabelinie na realizację gminnego programu wspierania
rodziny oraz w budżetach innych jednostek organizacyjnych.
 środki własne gminy pochodzące z podatku od sprzedaży napojów
alkoholowych tzw. „korkowe”
 dotacje z budżetu państwa
 środki pozabudżetowe.

11. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i będzie
podlegał ewaluacji w zależności od występujących potrzeb. Monitoring
programu polegał będzie na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych
zadań oraz wcześniej ustalonych działań w oparciu o diagnozę problemu
społecznego od podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Celem
monitorowania jest sprawdzenie czy założone cele zostały osiągnięte i w
jakim stopniu. Dane zawarte w monitoringu umożliwią dokonywanie
bieżących zmian jeśli zajdzie taka potrzeba. Zgodnie z art. 179 ustawy o
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej co roku w terminie do 31 marca
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie będzie
składał Radzie Gminy Izabelin sprawozdanie z realizacji programu (wraz ze
sprawozdaniem rocznym z działalności Ośrodka) oraz przedstawiał potrzeby
związane z jego realizacją.

12. PODSUMOWANIE
Gminny Program Wspierania Rodziny jest zgodny z kierunkiem i
działaniami określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Program zakłada stworzenie wielopłaszczyznowego, spójnego
systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze w celu poprawy stylu i jakości ich życia. Wsparcie rodziny
będzie miało charakter przede wszystkim profilaktyczny, aby zwiększyć
szanse rodzin na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku i poczucie
odpowiedzialności przy wykorzystaniu ich własnej aktywności i
posiadanego potencjału.
Ważnym elementem powodzenia w zakresie realizacji Programu jest ścisła
współpraca wszystkich podmiotów zajmujących się sprawami rodziny.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 332) w art. 176 – 179 szczegółowo określa zadania gminy w
zakresie wspierania rodziny.
W artykule 176 w/w ustawy przedstawione są zadania własne gminy, do których należy
zapisane w punkcie 1 „opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania
rodziny”.
Artykuł 179 natomiast mówi: w ust. 1: „W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt
składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.” oraz w ust. 2: „Rada gminy, biorąc pod
uwagę potrzeby o których mowa w ust. 1, uchwala gminne programy wspierania rodziny”.
Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Izabelin są środki
własne gminy.

