
UCHWAŁA NR XLVI/732/18
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 2020"

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

(Dz.U.2017 r. poz.1875 z późn.zm.) i art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 697 z późn.zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć „Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020”, 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 2018-2020

Mysłowice 2018

Załącznik do uchwały Nr XLVI/732/18

Rady Miasta Mysłowice

z dnia 25 stycznia 2018 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 należy stworzenie gminnego systemu

wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Założenia 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 przezwyciężaniu trudnej

sytuacji  życiowej,  doprowadzenie  –  w  miarę  możliwości  do  ich  życiowego

usamodzielnienia  i  umożliwienie  im  życia  w  warunkach  odpowiadających  godności

człowieka.

Budowanie  dobrych  relacji  i  więzi  rodzinnych  ma  wpływ  na  ochronę  dzieci

i  młodzieży  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  życie.  Jest  najbardziej  stabilnym  punktem  odniesienia

w doświadczeniu dziecka. Dlatego jeśli w funkcjonowaniu rodziny 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, zobligowanych do wspierania rodziny. Problemy występujące w rodzinie często są

złożone  i  wymagają  interdyscyplinarnych  rozwiązań.  Choroba  alkoholowa,  czy  pijaństwo

rodziców,  przemoc  w  rodzinie,  niewydolność w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –

wychowawczych,  to  główne  problemy  dezorganizujące  życie  rodzin,  którym  często

towarzyszy również  problem ubóstwa, długotrwałego bezrobocia, czy zagrożenie 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.
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Praca  z  rodziną  przedstawicieli  służb  społecznych  powinna  być  połączona  ze

wsparciem ze  strony  środowiska,  w  tym również  najbliższych  i  dalszych  krewnych  oraz

aktywnością  własną ze strony rodziny. Ponadto, praca z rodziną powinna być kompleksowa

podejmowana możliwie jak najwcześniej przez dobrze przygotowaną kadrę .

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy

doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej

rodziny  w  rozwoju  dziecka.  Zamiast  zastępować  rodzinę  w  jej  funkcji  opiekuńczo  –

wychowawczej,  należy  ją  wspierać  i  wspomagać  tak,  aby  przywrócić  jej  prawidłowe

funkcjonowanie.

Założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej, już na etapie gdy problemy

zaczynają się oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.
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I. PODSTAWY PRAWNE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Instytucja  rodziny  w  Polsce  regulowana  jest  przez  wiele  aktów  prawnych,  jednak  akt

nadrzędny stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej  Polskiej,  która  stanowi,  iż  małżeństwo,

macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej

Polskiej. Niniejszy program powstał w oparciu o następujące akty prawne:

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 r., poz.1875),

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 (Dz.U. 2017 r., poz. 1769 z poźn. zm.),

 ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz.U. 2017 r. poz. 682),

 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. 2016 r., poz. 195),

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.),

 ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

 (Dz.U. 2017 r., poz. 697 z późn. zm.).

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  (Dz.U. 2015 poz. 1390),

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487),

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 poz. 783).

Program wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Mysłowice

na  lata  2011-2020 i  jest  zgodny z  priorytetem „B” -  Tworzenie  warunków sprzyjających

umacnianiu instytucji rodziny. Założeniem programu jest określenie działań wspierających

instytucję rodziny oraz zabezpieczenie jej podstawowych potrzeb bytowych.

II. Diagnoza 

Sytuacja społeczno-demograficzna rodzin

Według danych liczbowych liczba mieszkańców Mysłowic w przedziale  czasowym 2011-

2017  stale  maleje.  Podobnie  jak  w  pozostałych  miastach  Polski  cechą  charakterystyczną

populacji  jest  wzrastający  odsetek  osób  w  wieku  poprodukcyjnym.  Głównych  przyczyn
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spadku liczby ludności Mysłowic upatrywać należy w spadających wskaźnikach przyrostu

naturalnego oraz migracji młodego pokolenia mieszkańców.

Tabela1. Liczba mieszkańców Mysłowic

wyszczególnienie 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016
75063 75428 75305 75129 75037 74851 74592

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 1 . Piramida wieku w Mysłowicach – 2016 r.

Źródło: GUS
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Prognoza GUS wskazuje, iż w 2035 roku w stosunku do 2020 rok liczba mieszkańców miasta

spadnie o 5%. Zmieni się również istotnie struktura ludności: o 31% zmniejszy się liczba

dzieci najmłodszych 0-4 lat oraz dzieci w wielu 5-9 lat, natomiast liczba osób w wieku 70 lat i

więcej zwiększy się aż o 71%.1

Tabela 2. Prognoza ludności wg. grup wiekowych

Wyszczególnienie 2020 2025 2030 2035
0-4 3 546 3 020 2 609 2 473
5-9 3 883 3 575 3 059 2 653

10-14 3 718 3 907 3 602 3 092
15-19 3 279 3 693 3 879 3 579
20-24 3 246 3 164 3 568 3 751
25-29 4 364 3 368 3 253 3 654
30-34 5 799 4 515 3 541 3 400
35-39 6 848 5 822 4 571 3 606
40-44 5 863 6 761 5 757 4 545
45-49 4 894 5 770 6 647 5 676
50-54 4 379 4 738 5 595 6 449
55-59 5 188 4 212 4 585 5 431
60-64 5 751 4 850 3 974 4 361
65-69 4 531 5 252 4 460 3 692
70-74 3 332 4 025 4 685 4 022
75-79 2 241 2 775 3 389 3 973
80-84 1 593 1 635 2 091 2 590

85 i więcej 1 156 1 420 1 569 1 981
OGÓŁEM: 73 611 72 502 70 834 68 928

Źródło: Raport o stanie miasta Mysłowice

Oferta instytucjonalna miasta w  zakresie wychowania i edukacji

Oferta  w zakresie  wspierania  rodzin  i  dzieci  w Mysłowicach  obejmuje  bazę  edukacyjną,

opiekuńczą jaki i instytucjonalną w postaci placówek wsparcia. W mieście działają 4 świetlice

dla dzieci prowadzone przez parafie i NGO, które zapewniają łącznie miejsca dla 85 dzieci:

 Świetlica prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,

 Świetlica św. Faustyny, 

1 Urząd Miasta Mysłowice, Raport o stanie miasta, 2017, s.26
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 Świetlica Caritas, 

 Świetlica fundacji „2 razy kochaj” .

Rodziny przeżywające trudności  mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, asystenta

rodziny,  placówek  wsparcia  dziennego  (kluby,  świetlice,  poradnictwo  psychologiczne

i prawne).

Na dzień 30.12.2017 w mieście działały 4 placówki opiekuńcze dla dzieci do lat 3, które

łącznie posiadały 237 miejsc w żłobkach/klubach publicznych i niepublicznych.

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Mysłowic funkcjonuje 15 przedszkoli publicznych

oraz 4 przedszkola działające w zespołach szkolno-przedszkolnych zapewniających miejsca

dla  2179  dzieci.  W  mieście  działają  również  2  przedszkola  niepubliczne  posiadające

uprawnienia przedszkoli publicznych w których znajdują się miejsca dla 211 dzieci. Wzrasta

również liczba przedszkoli niepublicznych, w 2017 działało w mieście 5 placówek.

Miasto jest organem prowadzącym 12 szkół podstawowych, 4 zespoły szkolno-przedszkolne,

1  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących,  Liceum  Ogólnokształcące,  Centrum  Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego oraz Szkołę Podstawową Sportową. W zakresie  szkolnictwa

specjalistycznego   w  Mysłowicach  funkcjonuje  Zespół  Szkół  Specjalnych,  3  przedszkola

z  oddziałami integracyjnymi oraz 1 Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi.

Wsparcie  w ramach  realizacji  programów  dla  rodzin  wielodzietnych  –  Karta  Dużej

Rodziny

W Mysłowicach realizowany jest od  czerwca 2014 roku  program rządowy „Karta Dużej

Rodziny”.  O przyznanie kart  mogą się ubiegać rodziny bez względu na osiągany dochód,

które posiadają co najmniej 3 dzieci. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny,

zgodnie z jego miejscem zamieszkania.  Karta uprawnia do otrzymywania preferencyjnych

zniżek w określonych punktach usługowo – handlowych i instytucjach. Od 2014 roku miasto

przyznało 3288 kart.

Rodziny objęte wsparciem pomocy społecznej

Główną  grupą  docelową  gminnego  programu  wspierania  rodziny  są  rodziny  zagrożone

wykluczeniem społecznym, które nie są w stanie wykorzystując własne i dostępne zasoby,

rozwiązać własnych problemów. Program kierowany jest więc  do rodzin przeżywających

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, dla których przezwyciężenie
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sytuacji  kryzysowej  jest  często  niemożliwe.  Istnieje  więc  potrzeba  ich  wsparcia  przez

instytucje odpowiedzialne za organizację opieki nad dzieckiem i rodziną.

Dane o rodzinach, powodach otrzymywanej pomocy oraz strukturach rodzin korzystających

z MOPS przedstawiono poniżej.

W  ramach  działalności  wynikającej  z  realizacji  zadań  zawartych  w  ustawie  o  pomocy

społecznej,  oraz  o wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy zastępczej  w 2016 roku Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach różnymi formami wsparcia objął 1516 rodzin, w

których było 3524 osób. Pomocą wyłącznie w postaci pracy socjalnej objęto 316 rodzin. W

ramach realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym

do alimentów świadczenia otrzymało 3540 rodzin. Ze świadczenia wychowawczego „500+”

skorzystało 4386 rodzin.

Głównym powodem ubiegania się rodzin o pomoc w 2016 podobnie jak w latach poprzednich

jest  ubóstwo,  natomiast  problemami  będącymi przyczyną trudnej  sytuacji  bytowej  lub  jej

skutkiem są przede wszystkim:

 bezrobocie - 47%,

 długotrwała lub ciężka choroba - 49%,

 niepełnosprawność - 47%,

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego

- 18%,

 wielodzietność - 7%,

 bezdomność - 8%,

 alkoholizm - 9%,

 trudności w przystosowaniu po opuszczeniu ZK - 2%,

 przemoc - 2%.
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Wykres 2. Rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej w 2016 roku

rodziny z 1 dzieckiem; 132

rodziny z 2 dziećmi; 142

rodziny z 3 dziećmi; 84

rodziny z 4 dziećmi; 26

rodziny z 5 dziećmi; 10 rodziny z 6 dziećmi; 8 rodziny z 7 i wiecej dziećmi; 5

Źródło: MPIPS 2016

Najwięcej rodzin, które korzystają z pomocy społecznej MOPS, stanowią rodziny z 1 lub 2

dzieci (67%). Rodziny z dziećmi stanowią 32% wszystkich rodzin korzystających z pomocy

społecznej.

Wsparcie specjalistyczne rodzin

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w swojej ofercie skierowanej do rodzin wymagających

wsparcia w obszarach opiekuńczo - wychowawczych dysponuje szeregiem specjalistycznych

usług w formie:

- pracy socjalnej,

- pomocy prawnej,

- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,

- grup wsparcia,

- asystenta rodziny,

- placówek wsparcia dziennego.
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Od 2012 r. rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze mogą zostać objęte

pomocą  asystenta  rodziny.  Zadaniem  asystenta  jest  praca  z  rodziną  w  celu  poprawy jej

sytuacji życiowej. Asystent wzmacnia umiejętności opiekuńczo – wychowawcze rodziców,

motywuje  do  podejmowania  pracy,  uczy  racjonalnie  gospodarować  budżetem domowym,

wspiera rodzinę oraz udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych. W roku 2016

6  asystentów objęło  wsparciem 75  rodzin,  z  czego  14  rodzin  zostało  zobowiązanych  do

współpracy z asystentem przez sąd.

W zakresie  profilaktyki  uzależnień  i  przeciwdziałania  przemocy  wsparcie  jest  udzielane

w ramach programów miejskich takich jak: Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii,

Miejski  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,  Ochrony  Ofiar  Przemocy

w Rodzinie oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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III. CELE PROGRAMU I PLANOWANE DZIAŁANIA

CEL  GŁÓWNY:  Wzmacnianie  funkcji  rodziny  zagrożonej  wykluczeniem

społecznym

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny

ZADANIA

 objęcie dożywianiem dzieci i dorosłych wymagających tej formy pomocy,

 wsparcie  materialne udzielane rodzinom z dziećmi  w formie świadczeń z  pomocy

społecznej,

 świadczenie z rządowego programu „Rodzina 500+”,

 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  służących  powrotowi  osób  długotrwale

bezrobotnych na otwarty rynek pracy,

 zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom oraz matkom z dziećmi

REALIZATORZY

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Mysłowicach,  organizacje  pozarządowe,

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

WSKAŹNIKI REALIZACJI

 liczba dzieci objętych dożywianiem w szkołach i przedszkolach,

 liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej,

 liczba dzieci, dla których wypłacono świadczenie wychowawcze,

 liczba ilość złożonych wniosków o dofinansowanie z PFRON,

 ilość osób/rodzin korzystających z programu żywnościowego FEAD,
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 działania aktywizacyjne podejmowane na rzecz osób bezrobotnych przez MOPS,

 ilość  kobiet  i  kobiet  z  dziećmi  korzystających  ze  schronienia  w  mieszkaniach

wspólnotowych. 

2. Wsparcie  funkcjonowania  rodziny  –  wsparcie  instytucjonalne

i środowiskowe

ZADANIA

wsparcie instytucjonalne

 realizacja rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” oferującego system zniżek dla

rodzin wielodzietnych,

 wsparcie rodzin z dziećmi poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

w żłobku miejskim oraz żłobkach i klubach niepublicznych, w tym dotowanych przez

miasto,

 wsparcie  rodzin  z  dziećmi  w  wieku  przedszkolnym  poprzez  zapewnienie

odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach,

 wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką w placówkach wsparcia dziennego.

wsparcie środowiskowe

 prowadzenie pracy socjalnej ukierunkowanej na nie tylko na zabezpieczenie

podstawowych  potrzeb  socjalno  –  bytowych  rodziny,  ale  również  na  dokonanie

prawidłowej diagnozy sytuacji dziecka, rozpoznanie nieprawidłowości i wynikających

z tego problemów opiekuńczo –wychowawczych,

 zapewnienie wsparcia asystenta rodziny polegającego na wzmacnianiu umiejętności

opiekuńczo  –  wychowawczych  rodziców,  motywowaniu  do  podejmowania  pracy,

nauce  racjonalnego gospodarowania  budżetem domowym,  wspieraniu rodziny oraz

udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

 prowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa  dla  rodzin  wykazujących  potrzebę

wsparcia w rozwiazywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych,

 realizacja  programu  „Szkoła  Życia  Rodzinnego”-  przygotowanie  do  pełnienia  ról

rodzica  osób z  niepełnosprawnością  intelektualną  i  fizyczną,  małoletnich rodziców

oraz wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych.
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REALIZATORZY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Urząd Miasta Mysłowice: Wydział

Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, organizacje pozarządowe

WSKAŹNIKI REALIZACJI

 liczba rodzin, którym przyznano „Kartę Dużej Rodziny”,

 liczba miejsc w żłobku miejskim,

 liczba  żłobków  na  terenie  miasta,  w  tym  żłobków  i  klubów  niepublicznych

dotowanych przez miasto,

 liczba dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach niepublicznych dotowanych przez

miasto,

 liczba miejsc w przedszkolach miejskich.

 liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli miejskich,

 liczba rodzin objętych pracą socjalną,

 liczba rodzin z którymi zawarto kontrakt socjalny,

 liczba rodzin objętych pomocą MOPS z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych,

 liczba osób/rodzin, które skorzystały z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

 liczba rodzin objętych usługą asystenta rodziny,

 liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,

 liczba osób uczestniczących w zajęciach „Szkoły Życia Rodzinnego”

3. Wyrównywanie szans społecznych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

ZADANIA

 wsparcie pedagogiczne i psychologiczne w placówkach oświatowych,

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w godzinach popołudniowych w szkołach

i placówkach sportowych,

 zagospodarowanie w okresie wakacyjnym czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez

ich udział w zajęciach organizowanych w ramach wypoczynku zimowego i letniego,

 pomoc finansowa uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
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REALIZATORZY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Urząd Miasta Mysłowice: Wydział

Edukacji, organizacje pozarządowe, Placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Kultury

WSKAŹNIKI REALIZACJI

 liczba  udzielonych  porad  psychologiczno-pedagogicznych  w  placówkach

oświatowych,

 liczba realizowanych programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach.

 liczba dzieci  biorących udział  w zajęciach organizowanych w ramach „Akcji  lato”

i „Akcji zima”,

 liczba dzieci otrzymujących dofinansowanie do wyjazdu w ramach „zielonej szkoły”,

 liczba wypłaconych stypendiów.

4. Zapobieganie uzale  ż  nieniom od   ś  rodków psychoaktywnych i alkoholu

ZADANIA

 profilaktyka poprzez edukację dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,

 wczesna interwencja w rodzinach zagrożonych uzależnieniami,

 terapia uzależnień  i  pomoc współuzależnionym członkom rodzin  świadczone przez

specjalistyczne placówki, 

 realizacja  programów  profilaktycznych  skierowanych  do  dzieci  ze  środowisk

zagrożonych uzależnieniami realizowanych przez MOPS, 

 realizacja   Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

REALIZATORZY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Urząd Miasta Mysłowice: Wydział

Zdrowia  i  Spraw Społecznych,  Wydział  Edukacji,  organizacje  pozarządowe,  placówki

służby zdrowia

WSKAŹNIKI REALIZACJI

 Liczba realizowanych programów dot. profilaktyki uzależnień w szkołach, 
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 Liczna osób korzystających z punktu konsultacyjnego ds. uzależnień,

 Liczba osób objętych terapią uzależnień,

 Liczba osób korzystających z pomocy MOPS z powodu uzależnień,

 Liczba  programów  profilaktycznych  skierowanych  do  dzieci  ze  środowisk

zagrożonych uzależnieniami realizowanych przez MOPS.

5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

ZADANIA

 prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty” w rodzinach dotkniętych przemocą,

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym,

 organizowanie konferencji w ramach programu „Budowanie lokalnego systemu

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”,

 realizowanie zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

REALIZATORZY

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Mysłowicach,  Komenda  Miejska  Policji  w

Mysłowicach, Placówki oświatowe

WSKAŹNIKI REALIZACJI

 liczba  kobiet  i  kobiet  z  dziećmi  dotkniętych  przemocą,  korzystających  z  hostelu

Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

 liczba założonych niebieskich kart,

 liczba spotkań zespołu interdyscyplinarnego,

 liczba uczestników konferencji w ramach programu „Budowanie lokalnego systemu

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
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IV. 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.

V. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Miasta Mysłowice, dotacji oraz ze

środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

VI. MONITOROWANIE PROGRAMU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach do 31 marca każdego roku przedłoży

Radzie Miasta w Mysłowicach sprawozdanie z realizacji Programu.
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