
UCHWAŁA NR V/38/15
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015 - 2017"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje:

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć „Gminny program wspierania rodziny na lata 2015-2017”, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek
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GMINNY  PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY

NA LATA 2015-2017

Mysłowice 2015

Załącznik do Uchwały Nr V/38/15

Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 stycznia 2015 r.
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WSTĘP

Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej do zadań własnych gminy naleŜy stworzenie gminnego systemu wsparcia i opieki
nad dzieckiem i rodziną.
ZałoŜenia  Programu  są  zgodne  z  głównym  przesłaniem  Strategii  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych w Mysłowicach na lata 2011 – 2020.
Główne cele pomocy społecznej to wsparcie osób i rodzin w przezwycięŜaniu trudnej sytuacji
Ŝyciowej,  doprowadzenie  –  w  miarę  moŜliwości  –  do  ich  Ŝyciowego  usamodzielnienia
i umoŜliwienie im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Budowanie dobrych relacji i  więzi rodzinnych ma wpływ na ochronę  dzieci i  młodzieŜy
przed  podejmowaniem  zachowań  ryzykownych.  Rodzina  funkcjonalna,  konsekwentnie
i z powodzeniem spełniająca swoje zadania, stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci,
źródło  poczucia  własnej  wartości  i  bezpieczeństwa.  Osłabienie  rodziny  sprzyja  powstawaniu
sytuacji kryzysowych, które przenoszą się na środowisko lokalne.

Rodzina to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne
dziecku.  Oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka, przekazując mu
swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe Ŝycie. Jest
najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka.
Dlatego jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i słuŜby zobligowane
do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. W pracy tej
bardzo istotne jest  koordynowanie  działań  wszystkich  instytucji,  zobligowanych  do  wspierania
rodziny.  Problemy występujące w rodzinie często są  złoŜone i  wymagają  interdyscyplinarnych
rozwiązań.  Choroba  alkoholowa,  czy  pijaństwo  rodziców,  przemoc  w  rodzinie,  niewydolność
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące Ŝycie
rodzin,  którym  często  towarzyszy  równieŜ  problem  ubóstwa,  długotrwałego  bezrobocia,  czy
zagroŜenie  eksmisją.  Dlatego  rodziny  dysfunkcyjne  wymagają  stałego  monitorowania  przez
pracowników socjalnych,  pedagogów szkolnych,  pracowników przychodni  medycznych,  policji,
kuratorów  sądowych  i  przedstawicieli  innych  instytucji,  które  mają  kontakt  z  rodziną  oraz
podejmowania działań na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan działania.

Praca z rodziną przedstawicieli słuŜb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze
strony środowiska, w tym równieŜ najbliŜszych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną ze
strony rodziny. Ponadto, praca z rodziną powinna być kompleksowa podejmowana  moŜliwie  jak
najwcześniej  przez dobrze przygotowaną  kadrę .

 Organizując  róŜnorodne  formy  wsparcia  na  rzecz  rodziny  wieloproblemowej,  naleŜy
doceniać  i  konsekwentnie  realizować  zasadę  podstawowej  roli  opiekuńczej  i  wychowawczej
rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo - wychowawczej,
naleŜy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie.

Stąd załoŜeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej,  juŜ  na etapie gdy problemy
zaczynają się  oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.
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I. PODSTAWY PRAWNE

Program będzie realizowany w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:
• Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej,
• Konwencję o Prawach Dziecka,
• ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
• ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mysłowicach na lata 2011- 2020,
• ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
• ustawę  z  dnia  26 października  1982 r.  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi,
• ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
• ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.

II. CEL GŁÓWNY

WZMACNIANIE  FUNKCJI  RODZINY  ZAGRO śONEJ  WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM

III. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.
2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinach.
3. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieŜy.
4. Zapobieganie uzaleŜnieniom od środków psychoaktywnych i alkoholu.
5. Wsparcie interdyscyplinarne rodzin.

IV. REALIZATORZY

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach,
• Placówki oświatowe,
• Całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze,
• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mysłowicach ,
• Komenda Miejska  Policji w Mysłowicach,
• StraŜ Miejska,
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach,
• Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach,
• Podmioty lecznicze,
• Organizacje pozarządowe,
• Parafie,
• Rady Osiedlowe,
• Sąd, kuratorzy sądowi.

V. ZADANIA DO REALIZACJI

Koordynowanie  i  organizowanie  działań  w  ramach  Programu,  inicjowanie  nowych  rozwiązań
naleŜy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Program ma charakter otwarty
i  moŜe  być  aktualizowany w  miarę  pojawiających  się  potrzeb.  W lokalnym  systemie  działań
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych rodziny naleŜy wziąć pod uwagę uczestnictwo
róŜnych podmiotów i instytucji.
W  profilaktyce  na  rzecz  rodzin  wychowujących  dzieci  naleŜy  szczególną  rolę  przypisać
organizacjom pozarządowym oraz wyznaniowym . Tak rozumiane działania stanowić będą pełne
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i kompleksowe ujęcie programu wspierania rodziny oraz systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
 
Cel 1: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny

ZADANIA DO REALIZACJI

A. Poprawa sytuacji ekonomicznej rodzin.
• objęcie doŜywianiem dzieci wymagających tej formy pomocy,
• objęcie  doŜywianiem,  w  ramach  rządowego  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie

doŜywiania”  dzieci  i  osób dorosłych  wymagających tej  formy wsparcia,  szczególnie w
wieku senioralnym,

• prowadzenie magazynu rzeczy uŜywanych,
• zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom,
• pomoc  w  zaopatrzeniu  osób  niepełnosprawnych  w  tym  dzieci  w  niezbędny  sprzęt

ortopedyczny i środki pomocnicze,
• realizacja programu FEAD,
• aktywizacja  osób  bezrobotnych  oraz  współpraca  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy,  ze

szczególnym uwzględnieniem działań słuŜących powrotowi osób długotrwale bezrobotnych
na otwarty rynek pracy.

B. Poprawa warunków mieszkaniowych ludności.
• pomoc rodzinom zagroŜonym bezdomnością w utrzymaniu mieszkań,
• przydział  mieszkań  przewidzianych  dla  wychowanków  opuszczających  domy  dziecka

i rodziny zastępcze,
• przyznawanie mieszkań socjalnych rodzinom zagroŜonych bezdomnością,
• udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z dziećmi w Mieszkaniach wspólnotowych,
• szeroka  informacja  o  moŜliwości  otrzymania  dodatku  do  czynszu  a  takŜe   ryczałtu

energetycznego  (lokalne media, internet ),
• korzystanie  z  „Banku  zamian”  zawierającego  informacje  o  potrzebach  i  zasobach

mieszkaniowych (internet),
• umoŜliwienie odrabiania zaległości czynszowych lub rozłoŜenie  na raty  a takŜe  umorzenie

zadłuŜeń za mieszkania będące  w zasobach gminy,
• utworzenie  stałej  puli  mieszkań  z  przeznaczeniem  dla  wychowanków  domów  dziecka

i rodzin zastępczych,
• utworzenie noclegowni  dla kobiet.

Cel 2: Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinach

ZADANIA DO REALIZACJI

C.  Poprawa  funkcjonowania  rodziny  poprzez  wzrost  świadomości  w  wypełnianiu  ról
społecznych.

• praca socjalna z rodziną w środowisku zamieszkania,
• zawieranie kontraktów socjalnych,  
• ochrona ofiar przemocy - procedura „Niebieskiej karty”,
• szkolenie  i  podnoszenie  kwalifikacji  i  umiejętności  kadr  pomocy  społecznej  i  innych

instytucji i organizacji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie,
• stałe  prowadzenie  akcji  informacyjnej  dla  rodzin,  instytucji  i  organizacji  w  zakresie

dostępności  dla  poszczególnych  rodzajów  wsparcia  oraz  uaktualnienie  informacji  na
stronach internetowych MOPS,

• rozwój współpracy i koordynacja działań oraz szybkiego  reagowania instytucji zajmujących
się problematyką dziecka i rodziny,
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• •asystencja  rodzinna,
• realizacja programu „Szkoła Ŝycia rodzinnego”-przygotowanie do pełnienia ról rodzica osób

z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, małoletnich rodziców oraz wychowanków
domów dziecka i rodzin zastępczych.

Cel 3: Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieŜy

ZADANIA DO REALIZACJI

D. Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych.

• wsparcie pedagogiczne i psychologiczne w placówkach oświatowych,
• rozwój współpracy i koordynacji działań oraz szybkiego reagowania instytucji zajmujących

się problematyką dziecka i rodziny,
• monitorowanie  rodzin  zagroŜonych  wykluczeniem  społecznym  przez  pracowników

socjalnych,
• umoŜliwienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych  uczestnictwa w zajęciach organizowanych

przez placówki wsparcia dziennego,
• wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie wsparcia rodziny i dziecka,
• realizacja programu „Wakacje dla dzieci i młodzieŜy, a szczególnie dla osób z orzeczoną

niepełnosprawnością ”,
• organizowanie  zajęć  pozalekcyjnych,  w  godzinach  popołudniowych  w  szkołach

i placówkach sportowych.

Cel 4: Zapobieganie uzaleŜnieniom od środków psychoaktywnych i alkoholu

ZADANIA DO REALIZACJI

E. Wczesna interwencja w rodzinach zagroŜonych uzaleŜnieniami.
• profilaktyka poprzez edukację dla dzieci i młodzieŜy w placówkach oświatowych,
• wczesna interwencja w rodzinach zagroŜonych uzaleŜnieniami,
• terapia  uzaleŜnień  i  pomoc  współuzaleŜnionym  członkom  rodzin  świadczone  przez

specjalistyczne placówki słuŜby zdrowia,
• pomoc w organizowaniu czasu wolnego i róŜnych form wypoczynku dzieciom i młodzieŜy

z rodzin zagroŜonych uzaleŜnieniami.

Cel 5: Wsparcie interdyscyplinarne rodzin

ZADANIA DO REALIZACJI

F. Poprawa warunków dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania rodziny.
• zwiększenie  dostępności  do  poradnictwa  specjalistycznego  psychologicznego

i pedagogicznego,
• praca socjalna z rodziną,
• udostępnianie aktualnej informacji o formach pomocy dla rodzin (Internet ,ulotka),
• wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu bezpieczeństwo rodziny,
• „Niebieska karta” –  procedury  w rodzinach dotkniętych przemocą,
• prowadzenie terapii dla sprawców przemocy domowej,
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym,
• organizowanie  konferencji  w  ramach  programu  „Budowanie  lokalnego  systemu

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
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VI. ZAKŁADANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

• przywrócenie prawidłowych relacji i funkcji w rodzinie,
• wzrost świadomości i kompetencji opiekuńczo – wychowawczych w rodzinie,
• zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej,
• zmniejszenie ilości rodzin dysfunkcyjnych,
• wzrost bezpieczeństwa rodzin,
• zmniejszenie ilości osób bezdomnych,
• rozwinięcie poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego,
• nawiązanie  ścisłej  współpracy  pomiędzy  instytucjami  zajmującymi  się  pomocą  dziecku

i rodzinie.

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program  będzie  finansowany  ze  środków  budŜetu  Gminy  Miasta  Mysłowice,  dotacji  oraz  ze
środków pozabudŜetowych pozyskanych z innych źródeł.

VIII. MONITOROWANIE PROGRAMU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach do 31 marca kaŜdego roku przedłoŜy Radzie
Miasta w Mysłowicach sprawozdanie z realizacji Programu.
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