UCHWAŁA NR III.18.2018
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994,1000, 1349, 1432) i art. 176 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 176 (Dz. U. z 2018 r. poz. 998,1076, 1544) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
§ 2. 1. Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich
funkcji, a zwłaszcza z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również edukacja środowiska
lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.
2. Cel, o którym mowa w ust. 1 osiągnięty będzie poprzez:
1) diagnozowanie środowisk rodzinnych, w tym:
a) rozpoznawanie i analizę
wychowawczymi,

problemów

występujących

w rodzinie

z problemami

opiekuńczo

–

b) bieżące kontakty pracowników socjalnych z pedagogiem szkolnym;
3. Realizowanie zadań w zakresie wspierania rodziny możliwe jest przy wykorzystaniu
dostępnych zasobów gminy.
4. Jednostką organizacyjną gminy Legnickie Pole zajmującą się szeroko rozumianą pomocą rodzinom
i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć
wykorzystując własne możliwości, zasoby i uprawnienia, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej rozwijane są nowoczesne metody pracy socjalnej, a w
szczególności organizowanie społeczności lokalnej (np. przez rozwój sieci usług sąsiedzkich). „Pracę
środowiskową jako specyficzną formę pracy socjalnej prowadzi się po to, by w społecznościach
uruchamiały się lub wzmacniały procesy rozwojowe, dzięki którym będzie mogła się poprawić jakość
życia ich członków”
6. Wzmacnianie systemu
wychowawczego, w tym:

norm

i wartości

gwarantujących

prawidłowy

przebieg

procesu

1) pomoc rodzinom w eliminowaniu czynnika ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy
z indywidualnym przypadkiem;
2) realizacja zadań, które koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie również
w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną. Ma to na celu pomoc
w odzyskaniu przez rodziców funkcji opiekuńczych tj. umożliwienie dziecku powrotu do środowiska
rodzinnego.
3) podejmowanie działań interdyscyplinarnych, ponad instytucjonalnych, by uchronić małoletnich przed
zagrożeniem dla ich dobra i prawidłowego rozwoju. W tym obszarze asystent rodziny realizują
zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ściśle współpracując z kuratorami
społecznymi, zawodowymi, przedstawicielami szkół i innych instytucji zaangażowanych w działania na
rzecz rodziny.
7. zapobieganie dysfunkcyjności rodziny, w tym:
1) współpracę z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) współpracę z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań
profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemem opiekuńczo –
wychowawczym,
3) inspirowanie społeczeństwa do aktywnych działań samopomocowych, poprzez ideę subsydiarności;
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4) wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci jak i rodziców, mających na celu
pomóc rodzinie w jej prawidłowym rozwoju;
8. objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą, w tym:
1) organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, podczas
którego zrealizowany zostanie program zawierający działania socjoterapeutyczne,
2) interwencją kryzysową w rodzinie;
9. Świadczenie wsparcia w ramach posiadanych kompetencji dla rodzin zagrożonych społecznym
obniżeniem standardu życia.
1) profilaktykę, w tym:
a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie podstawowej komórki społecznej,
b) udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu ochronę
poziomu życia rodzin oraz rozwój specjalistycznego dla nich wsparcia,
c) wspieranie propagowania idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej sprzyjających
rozwijaniu postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających pomocy i wsparcia.
d) Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków
dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Tylko wtedy można zwiększyć jej szanse na
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego
potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności.
§ 2. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale:
1) Zespołu Szkół w Legnickim Polu,
2) Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
4) Placówek Służby Zdrowia,
5) Kuratorów Sądowych,
6) organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych,
7) sołectw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole
Dariusz Szczerba
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