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WPROWADZENIE
Szczegółowe regulacje w zakresie wspierania rodziny zawiera ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.,
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwana dalej Ustawą.
Ustawodawca zadanie wspierania rodziny i pieczy zastępczej podzielił na gminę, powiat i samorząd
województwa. Pierwszym i najważniejszym elementem systemu wspierania rodziny jest gmina. Działania
gminy powinny byd nakierowane na profilaktykę oraz na wszechstronną pomoc rodzinie w kryzysie, tak
aby mogła ona poradzid sobie z trudnościami.
Wśród licznych zadao własnych gminy Ustawa wskazuje m.in. obowiązek opracowania i realizacji
3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, uściślając zarazem istotę tegoż wsparcia, jego formy
oraz podmioty działające na rzecz jego realizacji. Program Wspierania Rodziny Miasta Gniezna na lata
2019-2021, zwany dalej Programem, ma na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie
angażującego zasoby gminy.
Program ten przewiduje tworzenie optymalnych warunków dla poprawy, jakości funkcjonowania
rodzin przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Planowane działania
w zależności od celów i poszczególnych zadao prowadzących do ich realizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji danej rodziny, będą miały zróżnicowany charakter: profilaktyczny,
reintegracyjny oraz interwencyjny.
Prowadzone od wielu lat w Polsce i na świecie badania nad rodziną dowodzą, że niezależnie od
kontekstu kulturowego, historycznego i społeczno-ekonomicznego rodzina jest nadal podstawowym
elementem społecznej struktury, a pełnione przez nią funkcje są nie do zastąpienia.
Aktualnie jednak przyjmuje się założenie i zasadę komplementarności oddziaływao edukacyjnych
i socjalnych oraz fakt dzielenia zadao pomiędzy rodzinę i instytucje pozarodzinne1.
Instytucje oświatowe wspomagają każdą rodzinę w pełnieniu przez nią funkcji opiekuoczowychowawczej i kulturalnej, instytucje z zakresu pomocy społecznej oddziałują na rodzinę, która takiej
pomocy potrzebuje. Zatem w kontekście pomocy rodzinie niezbędna, a wręcz konieczna jest współpraca
międzyinstytucjonalna. Kompleksowe oddziaływanie na rodzinę ma szanse przyczynid się do wyjścia
rodziny z kryzysu.
Rodzina jest środowiskiem życiowym niemal każdego człowieka. Stanowi integralną częśd
każdego społeczeostwa, a zarazem jego najmniejszą i podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą
społeczną, w której człowiek przychodzi na świat i z którą łączą go szczególne więzi osobiste.
Augustin Comte, określa rodzinę, jako podstawową grupę społeczną, na której opiera się
społeczeostwo2. W podejściu systemowym rodzina to system, który należy rozpatrywad całościowo.
1

S. Kawula, Pedagogiczna typologizacja rodzin a formy pomocy społecznej, w Problemy kształcenia i doskonalenia
zawodowego pracowników socjalnych, red. J. Brągiel, I. Murecka, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998,
s. 165
2
Z.Tyszka-„Rodzina w świecie współczesnym- jej znaczenie dla jednostki i społeczeostwa, Pedagogika Społeczna
pod red. J.Pilch,L. Leparczyk, wyd. Żak, W-wa 1995, s. 137
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Założenie to oznacza wiele następstw, że zmiana w jednej części systemu rodzinnego powoduje zmianę
w pozostałych jego częściach. Rodzina powinna zaspokajad potrzeby emocjonalne, psychiczne
i społeczne swoich członków.

Wśród podstawowych funkcji rodziny wymienia się:
 prokreacyjną,
 materialno- ekonomiczną (polega na zaspakajaniu potrzeb materialnych członków rodziny),
 opiekuoczo- zabezpieczającą (stanowi pomoc materialną i fizyczną w stosunku do członków, którzy
w danym okresie życia sobie nie radzą),
 legalizacyjno- kontrolną (kontrolowanie postępowania członków rodziny przez rodzinę),
 socjalizacyjno- wychowawczą (wprowadzenie dziecka w świat kultury i współżycia społecznego),
 klasową (określa pozycję w strukturze społeczeostwa),
 kulturalną (uczenie wartości kulturowych w danym społeczeostwie),
 rekreacyjno – towarzyską (utrzymanie równowagi emocjonalnej w rodzinie),
 emocjonalną.
Jakośd i poziom wypełniania przez rodzinę jej podstawowych funkcji decyduje o efektach opieki
i wychowania dziecka. Wychowanie i opieka w rodzinie mają charakter naturalny, dokonują się
w różnorodnych codziennych sytuacjach, w sposób ciągły, we względnie stabilnym chod dynamicznym
środowisku. Rodzina jest tym podstawowym i najważniejszym gruntem wychowawczym, który przy
prawidłowym funkcjonowaniu wprowadza dziecko w świat dorosłych, uczy wypełniad role społeczne,
współdziaład w grupie i najbardziej wpływa na dostosowanie się jednostki do wymogów społeczeostwa.
Zaspokajanie istotnych dla życia i rozwoju dziecka potrzeb nadaje środowisku rodzinnemu specyficzne
walory, bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do zastąpienia przez inne formy opieki. To właśnie rodzina
daje dziecku poczucie akceptacji, bezpieczeostwa, przynależności i miłości, uznania, indywidualności,
pomocy i oparcia, stabilizacji i dobrej perspektywy na przyszłośd.
Okres wielkich przeistoczeo transformacyjnych doprowadził na przestrzeni lat do zmiany
w systemie wartości dorosłych członków rodziny, co skutkuje zaniedbaniem funkcji m.in. opiekuoczowychowawczej. Nieustannie wzrasta odsetek problemów trapiących polską rodzinę. Ich źródłem są
zarówno czynniki zewnętrzne (np. trudna sytuacja ekonomiczna, bezrobocie, utrata zdrowia,
niepełnosprawnośd, zdarzenia losowe), jak i czynniki odnoszące się do cech osobowościowych członków
rodziny (np. nieprzystosowanie społeczne, nałogi, przestępczy styl życia, konsumpcjonizm, nie
respektowanie norm moralnych i społecznych, nieodpowiedzialnośd, brak umiejętności prowadzenia
gospodarstwa domowego, zaniedbania opiekuoczo-wychowawcze). Ma to negatywny wpływ na
codzienne bytowanie wielu rodzin i losy jej członków. Niejednokrotnie prowadzi też do konieczności
zapewnienia dziecku opieki i wychowania w innych, zastępczych formach. Proces reintegracji takich
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rodzin i przywrócenia im zdolności wywiązywania się z zadao opiekuoczo-wychowawczych wobec dzieci
jest niezwykle trudny i jak pokazuje rzeczywistośd – rzadko kiedy kooczy się pełnym sukcesem. W tym
kontekście ogromnego znaczenia nabierają działania w obszarze profilaktyki, wsparcia, wczesnej
interwencji i interdyscyplinarnego podejścia do pracy z rodziną w kryzysie.
W związku z powyższym w długofalowej polityce prawnej i społecznej paostwa ogromną wagę
przywiązuje się do zadao wspierających rodziny. Nakłada to na samorządy, ich jednostki organizacyjne
oraz lokalnych partnerów obowiązek instytucjonalnego wsparcia rodzin, szczególnie w obszarze
wypełniania funkcji opiekuoczo-wychowawczych oraz otoczenia dziecka systemem pieczy zastępczej
w sytuacji, gdy nie może ono pozostad w naturalnej rodzinie. O skuteczności wsparcia kierowanego
w zagrożone obszary stanowi zindywidualizowany charakter i zespołowośd działao podejmowanych
przez wiele środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny.
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I. PODSTAWY PRAWNE
Opracowanie Programu wymagało odniesieo i powiązania z aktami prawnymi, w szczególności
z:
 Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 998),
 Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508),
 Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.),
 Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1030 ze zm.),
 Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1390
ze zm.),
 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1457 ze zm.),
 Ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuoczy (t. j Dz. U. z 2017, poz. 682 ze zm.),
 Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z
2018, poz. 450 ze zm.),
 Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Gniezna na lata 2014-2022
(Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 stycznia 2015 r.),
 Ustawą z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U 2016 poz.
1860),
 Uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250).
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II. CHARAKTERYSTYKA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE
Punkt wyjścia do opracowania niniejszego Programu stanowi diagnoza sytuacji rodziny
w mieście Gnieźnie. Diagnoza środowiska lokalnego posłuży do określenia celu głównego i celów
szczegółowych Programu, uwzględniających mocne strony rodzin, wykorzystanie posiadanych zasobów
oraz minimalizowanie zagrożeo. Realizacja celów nastąpi poprzez wskazanie zadao.
1.

STRUKTURA RODZIN OBJETYCH POMOCĄ

Tabela 1. Typy rodzin objętych pomocą społeczną (w tym uwzględniając pomoc w postaci pracy socjalnej) na
3
podstawie ustawy o pomocy społecznej, w latach 2015-2017

Typy rodzin
Rodziny ogółem

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

2420

2303

2643

1

1242

1232

1595

2

396

390

438

3

303

260

271

4

252

232

192

5

126

96

96

6 i więcej

101

93

51

W tym rodziny z dziedmi ogółem

512

438

516

1

175

135

193

2

188

172

205

3

81

69

77

4

35

31

27

5

19

21

8

6

10

8

4

7 i więcej

4

2

2

Rodziny niepełne ogółem

390

374

330

1

195

194

177

2

119

120

108

3

50

40

30

4 i więcej

26

20

15

406

446

563

1

222

250

336

2

118

129

151

3

26

36

41

4 i więcej

40

31

35

Liczba osób
w rodzinach

Liczba dzieci
w rodzinach

Liczba dzieci
w rodzinach

Rodziny emerytów i rencistów ogółem

Liczba osób
w rodzinach

3
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Analiza powyższych danych wskazuje, że w roku 2015 pomocą objęto ogółem 2 303 rodzin,
natomiast w roku 2017 odnotowano 2 643 rodzin, zatem liczba rodzin korzystających z pomocy uległa
znacznemu zwiększeniu.
Wśród rodzin z dziedmi (w roku 2017 ogółem 516 rodzin) najliczniejszą grupę stanowią rodziny
z dwójką dzieci (205 rodzin), następnie z jednym dzieckiem (193 rodziny) i z trójką dzieci (77 rodzin), przy
czym największa grupę stanowią jednoosobowe gospodarstwa domowe (1595 gospodarstw w roku
2017).
Podobnie wygląda sytuacja rodzin niepełnych, chod na przestrzeni lat 2015-2017 liczba ich się
zmniejszyła – tendencja spadkowa. W roku 2015 odnotowano liczbę 390, a w roku 2017 liczbę 330.
Pośród tych rodzin najliczniejsza grupa to samotny rodzic z jednym dzieckiem (177). Liczba rodzin
niepełnych z dwójką dzieci objętych pomocą w roku 2015 stanowiła liczbę 119, a w roku 2017 to liczba
108. Również w przypadku rodzin z czwórką dzieci i więcej zauważa sie tendencję spadkową.
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2. POWODY PRZYZNANIA POMOCY

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomocy udziela się
w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby
ochrony macierzyostwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuoczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub
ekologicznej.
Poniższa tabela obrazuje przyczyny, z powodu których rodziny korzystały ze świadczeo pomocy
społecznej w latach 2015-2017.

Tabela 2. Liczba rodzin objętych wsparciem z uwzględnieniem przesłanek przyznania pomocy,
w ramach ustawy o pomocy społecznej, w latach 2015-20174
Przyczyna trudnej sytuacji życiowej

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Ubóstwo

1543

1444

1266

Bezdomnośd

139

161

164

Potrzeba ochrony macierzyostwa,
w tym wielodzietności

190

162

104

130

113

62

Bezrobocie

1261

1093

949

Niepełnosprawnośd

890

892

812

Długotrwała lub ciężka choroba

973

1080

1048

379

336

252

297

266

205

66

54

30

Przemoc w rodzinie

13

8

8

Alkoholizm

144

127

118

Narkomania

8

9

8

Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu
z zakładu karnego

51

53

48

Bezradnośd w sprawach opiekuoczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne

Z przedstawionych tych danych wynika, że ubóstwo jest główną przyczyną problemów w
rodzinie na terenie miasta Gniezna, jednak nie są to jedyne powody kryzysu w rodzinie.

4
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Poniższe wykresy przedstawiają graficzny obraz przyczyn trudności występujących w rodzinie w latach
2015-2017.
Przyczyny trudności występujących w rodzinie w latach 2015-2017

Rok 2015

Długotrwała uzależnienie
lub ciężka
3%
choroba
20%

Ubóstwo
31%

Niepełnospraw
nośd
18%
Bezrobocie
25%

Bezdomnośd
3%

Rok 2016
Długotrwała
lub ciężka
choroba
22%

uzależnienie
3%
Ubóstwo
30%

Niepełnospraw
nośd
19%

Bezrobocie
23%
Bezdomnośd
3%
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Rok 2017

uzależnienie
3%
Długotrwała lub
ciężka choroba
24%

Niepełnosprawn
ośd
18%

Ubóstwo
29%

Bezrobocie
22%

Bezdomnośd
4%
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3. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określa ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do zadao gminy w tym obszarze należy w szczególności:


tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych
poprzez min.: zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,



współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka,
placówkach opiekuoczo–wychowawczych, regionalnej placówce opiekuoczo–terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,



tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,



finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów.

3.1. ASYSTENT RODZINY
Usługa asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie została
zapoczątkowana w 2012 roku, wraz z wejściem w życie Ustawy.
Bezradnośd w sprawach opiekuoczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
jest jednym z najważniejszych powodów, dla których rodziny otrzymują wsparcie z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gnieźnie w postaci asystenta rodziny, który jako realizator zadao gminy od 2012
roku zatrudnia asystentów rodziny.
Asystent rodziny wspiera rodziny, które przejawiają trudności w opiece i wychowaniu
małoletnich dzieci. Odbiorcami są rodziny, które oprócz trudności w opiece i wychowaniu nad dziedmi
borykają się z innymi problemami zaburzającymi ich funkcjonowanie w społeczeostwie. Wśród tych
problemów możemy wyróżnid: bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, przemoc, niepełnosprawnośd,
demoralizację, bezradnośd życiową, brak umiejętności gospodarowania budżetem domowym,
zadłużenia finansowe, brak dbałości o wygląd miejsc, w których wychowują się dzieci.
Tą formą wsparcia obejmuje się rodziny po dokonaniu diagnozy problemów rodzinnych przez
pracownika socjalnego a następnie wystąpienia z wnioskiem do kierownika Ośrodka o jego
przydzielenie. W pracy asystenta obowiązuje zasada „samostanowienia”, która mówi o tym, że każda z
rodzin zgłoszonych do asystentury musi wyrazid pisemną zgodę na podjęcie współpracy a także aktywnie
uczestniczyd w proponowanych zmianach.
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Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę tak, aby w przyszłości
samodzielnie potrafiła pokonywad trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące wypełniania funkcji
opiekuoczo-wychowawczych, pracując na zasobach własnych klienta.
W latach 2015 - 2017 zatrudnionych było 3 asystentów rodziny.
Asystenturą objętych było w latach 2015 – 2016 - 29 rodzin, zaś w 2017 – 30 rodzin.
Liczba rodzin objętych usługą asystenta rodziny w latach 2015-2017

liczba rodzin będących w
asystenturze
30

29
2015
2016
29

2017

W 2015 liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakooczył pracę wyniosła 6, z czego ze względu
na osiągnięcie celów -2 rodzinami, ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę - z 2 i ze
względu na brak efektów – z 2 rodzinami.
W roku 2016 zakooczono współpracę w ramach asystentury z 4 rodzinami, w tym ze względu na:
osiągnięcie celów z 2 rodzinami, brak efektów – z 1 rodziną, zaprzestanie współpracy przez rodziną – z 1
rodziną.
Natomiast w 2017 asystent rodziny zakooczył pracę z 8 rodzinami, w tym ze względu na: osiągnięcie
celów –z 1 rodziną, brak efektów –z 5 rodzinami, zaprzestane współpracy przez rodzinę – z 1 rodziną,
zmianę metody pracy – z 1 rodziną.
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Powody zakooczenia pracy z asystentem rodziny w latach 2015-2017

osiągnięcie celów

2
1,5
1
0,5
0
2015

2016

2017

zaprzestanie współpracy przez rodzinę
2
1,5
1
0,5
0
2015
2016
2017

brak efektów
5
4
3
2
1
0
2015
2016
2017
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We wszystkich rodzinach objętych asystenturą w latach 2015-2017 występuje problem
bezradności w sprawach opiekuoczo wychowawczych, złe wzorce wyniesione z pierwotnych rodzin, brak
prawidłowych norm współżycia społecznego oraz problem uzależnienia. Te czynniki skutkują
bezrobociem, ubóstwem i przestępczością.
W ramach powierzonych obowiązków zawodowych asystenci rodziny zatrudnieni w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie realizują następujące działania:
 mobilizowanie i towarzyszenie w kontaktach ze specjalistami (np. dotyczące kwestii zdrowotnej

dzieci i rodziców),
 motywowanie

do podjęcia terapii, opracowywanie wniosków do Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także asystowanie w ich składaniu,
 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziedmi,

zachęcanie do utrzymywania stałego kontaktu z różnymi instytucjami np. szkoły, kurator,
stowarzyszenia,
 motywowanie rodziców do systematycznego realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci,
 zwiększanie

zaradności życiowej rodzin poprzez udzielanie wsparcia informacyjnego,

wzmacnianie poczucia sprawstwa, odzyskiwanie wiary we własne siły i możliwości,
 udzielanie pomocy w uzyskaniu miejsc w przedszkolach, wypełnianie niezbędnej dokumentacji,

organizowanie spotkania w miejscu zamieszkania rodzin z przedstawicielami instytucji,
 udzielanie wsparcia przy uzyskaniu mieszkania z zasobów miasta, uzyskanie dofinansowania

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do likwidacji barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych, turnusów rehabilitacyjnych,
 podejmowanie szerokiej edukacji i poradnictwa w zakresie prawidłowego prowadzenia

gospodarstwa domowego, treningu czystości, treningu ekonomicznego,
 aktywizowanie do aktywnego poszukiwania, podejmowanie i utrzymywanie pracy zarobkowej,

a także do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (rejestracja w PUP, udziały w szkoleniach,
kierowanie na konsultacje do PUP, wskazywanie ofert pracy, nawiązywanie przez asystenta
współpracy z pracodawcami),
 motywowanie rodziców do udziału w warsztatach dla rodziców, które służą podnoszeniu

kompetencji rodzicielskich,
 zachęcanie rodziców do zapewnienia dzieciom różnych form wypoczynku,
 wspieranie aktywnośd społecznej rodzin i zapobieganie izolacji społecznej,
 podejmowanie działao interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeostwa

dzieci i rodzin,
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną (plany pracy, plany działao, sprawozdania

z pracy z rodziną, karty pracy, protokoły ze spotkao, notatki służbowe),
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 uczestniczenie w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w związku

z prowadzeniem Procedury Niebieskiej Karty, Zespołach ds. oceny sytuacji dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej,
 sporządzanie na wniosek różnych instytucji informacji dotyczącej funkcjonowania rodziny,
 udzielanie

pomocy

w

poprawie

warunków

socjalno-bytowych

poprzez

inicjowanie

przeprowadzenia remontu w mieszkaniu, dokonywanie zakupu sprzętu gospodarstwa
domowego,
 monitorowanie sytuacji rodzin po zaprzestaniu współpracy.
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3.2. PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Działania z zakresu wsparcia rodziny w formie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka
realizowane są także poprzez działalnośd placówek wsparcia dziennego.
Mogą byd one prowadzone w formie opiekuoczej, w tym kół zainteresowao, klubów i ognisk
wychowawczych, specjalistycznej bądź pracy podwórkowej. Może byd ona prowadzona również
w połączonych formach. W placówkach wsparcia dziennego może przebywad w tym samym czasie do 30
dzieci, przy czym liczba dzieci przebywających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekroczyd
15 dzieci. Placówki te, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mogą byd
zakładane przez gminę lub na zlecenie gminy przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne bądź
inne podmioty, które uzyskały zezwolenie prezydenta miasta.
Na terenie miasta Gniezna funkcjonują 4 placówki wsparcia dziennego, tj. Miejskich Świetlic
Socjoterapeutycznych, zlokalizowane w różnych dzielnicach miasta: na osiedlu Grunwaldzkim, osiedlu
Tysiąclecia, osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz przy ulicy Kilioskiego. Do wszystkich placówek uczęszcza
około 120 dzieci z rodzin dotkniętych różnorodnymi formami dysfunkcji społecznych takimi jak:
niewydolnośd wychowawcza, alkoholizm, półsieroctwo (także społeczne), niski status społeczny oraz
materialny, zaburzenia w sferze więzi rodzinnych. Są to również dzieci z zaburzeniami zachowania, które
wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich dalszego rozwoju.
Świetlice pełnią ważną rolę edukacyjno -wychowawczą dla dzieci i rodzin, w których występują problemy
społeczne i zagrożenia problemami społecznymi.
Dane dotyczące placówek wsparcia dziennego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3. Placówki wparcia dziennego w Gnieźnie w latach 2015-20175
Lata
l.p.

Wyszczególnienie
2015

2016

2017

4

4

4

1

Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym
prowadzone w formie opiekuoczej

2

Liczba miejsc

120

120

120

3

Przeciętna liczba umieszczonych dzieci

120

105

120

Świetlice socjoterapeutyczne działają na bazie jednostek oświatowych. Ich działalnośd
realizowana była na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5

Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie
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Celem działalności tych placówek jest zapewnienie dzieciom z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym opieki wychowawczej i socjalnej, zagospodarowanie wolnego czasu, a także wypoczynku,
rekreacji oraz pomocy w rozwiązywaniu trudności szkolnych, wspomaganie rozwoju dzieci poprzez
pogłębianie
i rozwijanie zainteresowao, indywidualnych zdolności oraz rozbudzenie aktywności twórczej dziecka.
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3.3. WSPÓŁFINANSOWANIE POBYTU DZIECI W RODZINIE ZASTEPCZEJ, PLACÓWKACH OPIEKUOCZOWYCHOWAWCZYCH, REGIONALNEJ PLACÓWCE OPIEKUOCZO TERAPEUTYCZNEJ, INTERWENCYJNYM
OŚRODKU PREADOPCYJNYM

Kolejnym zadaniem własnym gminy wynikającym z art. 176 pkt. 5 Ustawy, realizowanym przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, jest współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuoczo–wychowawczych, regionalnej
placówce opiekuoczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Tabela 4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych i placówka opiek.-wychow. w latach 2015-2017
Rok

2015

2016

2017

liczba dzieci w
placówkach
liczba dzieci w
rodzinach zastępczych

25

25

21

37

48

69

Liczba dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych w latach 2015-2017

80
60
40

liczba dzieci w
placówkach

20

liczba dzieci w rodzinach
zastępczych

0
2015

2016

2017
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3.4. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY

Kolejnym zadaniem gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
wynikającym ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizowanym przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez
asystentów rodziny oraz finansowanie podnoszenia kwalifikacji asystentów rodziny.
Asystenci rodziny brali udział w szkoleniach o następującej tematyce:
 „Komunikacja i skuteczne motywowanie klientów pomocy”
 „Warsztatowe szkolenie dla asystentów rodziny”
 „Przemoc seksualna i inne formy krzywdzenia dzieci”
 „Praca z osobą uzależnioną”
 „Asystent rodziny – szkolenie dwusemestralne”
 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Mediacja jako metoda wypracowania porozumienia”
 „Asystentura jako alternatywna forma pomocy rodzinie. Praca asystenta z rodzinami o
szczególnych potrzebach”
 „Szkolenie doszkalające dla asystentów rodzin i kandydatów do pełnienia tej funkcji”.

20
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4. ZASOBY MIASTA

Prawidłowe realizowanie działao gminy w zakresie wsparcia rodziny jest możliwe przede
wszystkim dzięki wsparciu jednostek oświatowych, urzędów, instytucji, czy organizacji pozarządowych.
Atutem miasta Gniezna jest dobrze rozwinięty system szkolnictwa oferujący wysoki poziom kształcenia
na wszystkich szczeblach edukacji oraz różnorodnośd zajęd dodatkowych dla dzieci i młodzieży. Gniezno
jest również ważnym ośrodkiem sportowym i kulturalnym, a baza, którą dysponuje miasto, pozwala na
całoroczną pracę licznych kół zainteresowao oraz organizację imprez, cieszących się dużym
powodzeniem nie tylko wśród mieszkaoców, ale również wśród gości i turystów.
Na terenie Gniezna istnieje bogata infrastruktura instytucji, placówek i organizacji, których
działalnośd statutowa związana jest ze wsparciem rodziny. Przede wszystkim jest to Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gnieźnie, którego działalnośd pomocowa rodzinom jest ustawowym obowiązkiem.
W mieście funkcjonuje szereg instytucji, w tym placówek opieki nad dziedmi do lat 3,
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Dzieci i młodzież objęte są wsparciem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie.
Ponadto mogą korzystad z szerokiej oferty Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych, prowadzonych przez
Urząd Miasta w Gnieźnie.
Borykająca się z problemem uzależnieo rodzina może uzyskad pomoc w Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie oraz działających na terenie miasta instytucjach,
poradniach oraz organizacjach pozarządowych.
Inne jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej to w szczególności :Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy.
Mieszkaocy Gniezna korzystają także z ofert i pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
a także pomocy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.
Liczna infrastruktura oświatowa zapewnia łatwą dostępnośd do kształcenia na każdym poziomie.
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III. ADRESACI
Program skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie miasta Gniezna. Chcąc precyzyjnie
określid adresata, należy dokładnie określid pojęcie rodzina. Dla celów Programu przyjęta zostanie
definicja rodziny. Art. 16 pkt. 11 Ustawy definiuje rodzinę jako „osoby spokrewnione lub
niespokrewnione

pozostające

w

faktycznym

związku,

wspólnie

zamieszkujące

i gospodarujące”. Nadmienid należy, że takie określenie rodziny nie zakłada konieczności występowania
instytucjonalnej formy małżeostwa ani więzi pokrewieostwa. Rodziną nazwana zostanie natomiast każda
grupa osób, która wykazuje cechy pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wszystkie dzieci wymagają ochrony ich praw i wolności oraz pomocy dla zapewnienia
harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej, jednakże szczególnej uwagi wymagają dzieci
z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny przyczyniają się do powstawania znacznych
strat rozwojowych dzieci.
Niewydolnośd rodziców zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi
między innymi do niepowodzeo szkolnych, a nawet izolacji społecznej. Rodzina jako naturalne
środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w opiece nad dziedmi i wychowywaniu dzieci,
wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale też wszystkich jej członków. Przywrócenie prawidłowego
funkcjonowania rodzin jest też największą wartością dla społeczności lokalnej.
Niniejszy Program adresowany jest więc przede wszystkim do:
 rodzin przeżywających trudności w sferze opiekuoczo - wychowawczej,
 rodzin, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej,
 rodzin zagrożonych kryzysem, tj. rodzin żyjących w ubóstwie, niezaradnych życiowo itp.,
 dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 przedstawicieli instytucji, organizacji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodziny.
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CELE PROGRAMU, REALIZATORZY, PRZEWIDYWANE EFEKTY
CEL STRATEGICZNY
“Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczowychowawczych służące przywróceniu rodzinie zdolności wykonywania tych funkcji”
osiągany przez:





kształtowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny,
tworzenie nowych form pomocy rodzinie,
aktywizowanie społeczności do harmonijnej współpracy na rzecz rodziny,
pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.

CEL OPERACYJNY
1. Zwiększenie dostępu do informacji dotyczących dostępnych form
oraz realizatorów wsparcia rodziny

ZADANIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przygotowanie
broszury
informacyjnej
Przygotowanie
i prowadzenie
strony
internetowej
Informacje
przekazywane
przez specjalistów
danej instytucji
realizującej
pomoc rodzinie
Zwiększenie
dostępu do
specjalistycznej
formy pomocy np.
prawnej,
psychologicznej,
terapeutycznej

WSKAŹNIKI
EWALUACJI

REALIZATORZY
 organizacje
pozarządowe
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie
 Urząd Miejski
w Gnieźnie
 Miejskie Świetlice
Socjoterapeutyczne
 Przychodnia
PedagogicznoPsychologiczna
 Wydział Świadczeo
Opieki Zdrowotnej
NFZ






liczba wydanych
broszur
informacyjnych
liczba wejśd na
stronę internetową
liczba osób
zgłaszających się po
informacje

PRZEWIDYWANE
EFEKTY












zwiększenie wiedzy
mieszkaoców miasta
Gniezna w zakresie
udzielania wsparcia
rodzinie
zwiększenie liczby osób
korzystających z
informacji w zakresie
wsparcia rodziny
zwiększenie wiedzy na
temat działalności
i zakresu świadczonych
usług przez daną
instytucję
uzyskanie
natychmiastowej
pomocy
skrócenie czasu
oczekiwania na pomoc
specjalistów
poprawa
funkcjonowania rodzin
i osób korzystających ze
wsparcia
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CEL OPERACYJNY
2. Profilaktyka oraz wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny

ZADANIA

REALIZATORZY

WSKAŹNIKI EWALUACJI

2.1. Rozpowszechnienie
informacji na temat
zadao realizowanych
przez asystentów
rodziny zarówno tych
wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy
zastępczej jak
i z ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”





Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie





PRZEWIDYWANE
EFEKTY

liczba zatrudnionych 
asystentów rodzin
liczba rodzin
objętych wsparciem
asystenta rodziny
liczba rodzin, które

zwiększyły
kompetencje
rodzicielskie przy
współpracy

z asystentem rodziny

zwiększenie
świadomości co do
prawidłowego
realizowania funkcji
opiekuoczowychowawczej
wzmocnienie
pozytywnych postaw
rodzicielskich
rozwinięcie
kompetencji
opiekuoczych
i wychowawczych
rodziców

3. Wspieranie rodzin bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku pracy
ZADANIA

REALIZATORZY

WSKAŹNIKI EWALUACJI

PRZEWIDYWANE EFEKTY

3.1. Organizowanie
prac społecznie
użytecznych dla
osób bezrobotnych

 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie
 Powiatowy Urząd
Pracy w Gnieźnie

 liczba osób, które
podjęły prace
społecznie użyteczne

 zwiększenie motywacji
do podjęcia pracy
 poprawa sytuacji
materialnej
 możliwośd podjęcia
stałego zatrudnienia
 reintegracja zawodowa

3.2. Organizowanie
robót publicznych
oraz prac
interwencyjnych
dla osób
bezrobotnych

 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie
 Powiatowy Urząd
Pracy w Gnieźnie

 liczba osób
skierowanych do
wykonywania robót
publicznych
 liczba projektów
 liczba osób objętych
aktywnością
zawodową w ramach
projektu

 poprawa sytuacji
materialnej
 reintegracja społecznozawodowa
 możliwośd nabycia
nowych umiejętności
zawodowych
 możliwośd podjęcia
stałego zatrudnienia
 wzmocnienie
samooceny
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CEL OPERACYJNY
4. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnieo
ZADANIA

REALIZATORZY

4.1. Prowadzenie
działalności
w zakresie
profilaktyki
uzależnieo dla
dzieci i młodzieży

 Urząd Miejski  liczba osób
Wydział Edukacji
uczestniczących
w spotkaniach,
 organizacje
edukacyjnych
pozarządowe
 liczba podjętych akcji
 Miejska Komisja
z zakresu profilaktyki
Rozwiązywania
uzależnieo
Problemów
Alkoholowych
 liczba wydanych
broszur
 Policja
informacyjnych
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie
 Miejskie Świetlice
Socjoterapeutyczne
 Narodowy Fundusz
Zdrowia
 Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

 zwiększenie wiedzy
w zakresie uzależnieo
 wzmocnienie zachowao
asertywnych
 wybieranie zdrowego
stylu życia

4.2. Organizowanie
grup wsparcia dla
rodziców dzieci
uzależnionych












4.3. Organizowanie
pomocy dla
rodziców dzieci
uzależnionych




WSKAŹNIKI EWALUACJI

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Gnieźnie
NFZ
organizacje
pozarządowe
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie
Miejski Świetlice
Socjoterapeutyczne
Urząd MiejskiWydział Edukacji



Narodowy Fundusz
Zdrowia
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych



liczba
zorganizowanych
spotkao

PRZEWIDYWANE EFEKTY











liczba terapeutów
uzależnieo
liczba osób
skierowanych na
leczenie
liczba osób do 18 r.ż.
hospitalizowanych
na skutek uzależnieo
liczba osób po 18 r.ż.
hospitalizowanych
na skutek uzależnieo




zwiększenie wiedzy
z zakresu uzależnieo
nabycie umiejętności
wychowawczych w tym
zakresie
nabycie umiejętności
niezbędnych do
przeciwdziałania
uzależnieo u dzieci

poznanie skali problemu
na terenie miasta Gniezna
praca nad zjawiskiem
uzależnienia
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CEL OPERACYJNY
5. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Gnieźnie
poprzez stworzenie jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– szczegółowe zasady określa Miejski Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie w Mieście Gnieźnie
na lata 2011-2021

CEL OPERACYJNY
6. Wspieranie form organizacji wolnego czasu służących umacnianiu więzi rodziny

ZADANIA

REALIZATORZY

WSKAŹNIKI EWALUACJI

PRZEWIDYWANE EFEKTY

6.1. Organizowanie
festynów, imprez
rekreacyjno sportowych

 Urząd Miejski w
Gnieźnie
 organizacje
pozarządowe
 Gnieźnieoski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Gnieźnie
 Miejski Ośrodek Kultury
 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gnieźnie



liczba
zorganizowanych
imprez na rzecz
rodziny tj. spotkani
integracyjne, wyjścia
do kina i teatru, na
place zabaw,
spotkania
integracyjne,
piknikowe i
świąteczne



6.2. Wsparcie dla rodzin
wielodzietnych

 Urząd Miejski w
Gnieźnie



liczba wydanych Kart
Dużej Rodziny



zmniejszenie kosztów
utrzymania rodziny
wielodzietnej

6.3. Działalnośd
placówek wsparcia
dziennego dla dzieci
i młodzieży

 Urząd Miejski w
Gnieźnie
 organizacje
pozarządowe

 liczba świetlic
 liczba dzieci
korzystających z
placówek
 liczba miejsc w
placówkach



umiejętnośd
konstruktywnego
spędzania czasu
wolnego
poprawa wyników
w nauce
rozwijanie
zainteresowao
nabycie umiejętności
współżycia
społecznego








6.4. Organizowanie
wypoczynku
letniego i zimowego
dla dzieci
i młodzieży z rodzin
wymagających
wsparcia

 Miejskie Świetlice
Socjoterapeutyczne
 organizacje
pozarządowe
 GOSiR
 Urząd Miejski- Wydział
Edukacji





liczba uczestników
liczba miejsc
liczba osób
zgłoszonych





edukacja w ramach
spędzania czasu
wolnego
promowanie
zdrowego stylu życia
integracja rodzin i
wzmocnienie więzi
rodzinnych

umiejętnośd spędzania
czasu wolnego
wyrównywanie szans
dla dzieci i młodzieży
edukacja z zakresu
norm społecznych
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CEL OPERACYJNY
7. Wielokierunkowa praca z rodzicami biologicznymi dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuoczo wychowawczych
ZADANIA

REALIZATORZY

WSKAŹNIKI EWALUACJI

PRZEWIDYWANE EFEKTY

7.1. Działania wspierające
asystenta rodziny



Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie



liczba rodzin
objętych wsparciem
asystenta rodziny
liczba postanowieo
sądu orzekających
o powrocie dzieci
do rodziny
biologicznej

 zwiększenie wiedzy
rodziców w zakresie
prawidłowych
wzorów
wychowawczych
i nawiązanie relacji
między członkami
rodziny
 wzmocnienie
odpowiedzialności
rodziców
biologicznych
 rozwinięcie
kompetencji
opiekuoczych
i wychowawczych
rodziców

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie



liczba
zorganizowanych
spotkao rodziny
biologicznej z
rodziną zastępczą
(edukacja poprzez
rodzinę
wspierającą)

 poprawa warunków
do powrotu dzieci do
rodziny biologicznej
 skrócenie okresu
pobytu dzieci
w różnych formach
pieczy zastępczej
 edukacja rodziny
biologicznej
 podtrzymywanie
więzów dziecka
z rodziną biologiczną



7.2. Wspieranie
i wzmacnianie więzi
rodzinnych dzieci
umieszczonych
w zastępczych
formach opieki
z rodziną biologiczną
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CEL OPERACYJNY
8. Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji dzieci i młodzieży

ZADANIA

REALIZATORZY

WSKAŹNIKI EWALUACJI

8.1. Wsparcie rodzin
w opiece nad
dziedmi w wieku do
lat 3

 Urząd Miejski w
Gnieźnie- Wydział
Edukacji








8.2. Zapewnienie
szerokiego dostępu
do edukacji
przedszkolnej

 Urząd Miejski
w Gnieźnie-Wydział
Edukacji







PRZEWIDYWANE
EFEKTY

liczba publicznych
żłobków
liczba niepublicznych
placówek dla dzieci
do lat 3
liczba miejsc w
palcówkach
publicznych
liczba miejsc w
placówkach
niepublicznych

 wsparcie aktywności
zawodowej rodzica
 spadek bezrobocia
 socjalizacja dzieci do
lat 3

liczba przedszkoli
publicznych
liczba niepublicznych
przedszkoli
liczba miejsc
w publicznych
placówkach
liczba miejsc
w niepublicznych
placówkach

 usprawnienie
rekrutacji
 polityka planowania
miejsc wg urodzeo
 wspieranie rodziców
w wychowaniu
dziecka
 pobyt dziecka
według potrzeb
rodzica
 uspołecznienie
dziecka
 wsparcie aktywności
zawodowej rodzica
 wczesnoszkolna
edukacja dzieci

8.3. Wspieranie
finansowe poprzez
realizację Programu
500 +



Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie



liczba rodzin
objętych
świadczeniem
wychowawczym

 podnoszenie
poziomu życia
 uzyskanie możliwości
objęcia dziecka
dodatkowym
wsparciem w nauce
 zwiększenie
możliwości
zainteresowao

8.4. Wspieranie edukacji
uzdolnionych
uczniów



Urząd Miejski
w Gnieźnie



liczba stypendiów
naukowych dla
laureatów
i finalistów olimpiad
w szkołach





nobilitacja ucznia
pomoc materialna
zwiększenie motywacji
do nauki
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CEL OPERACYJNY
9. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników instytucji realizujących zadania związane ze
wspieraniem rodziny

ZADANIA

9.1. Organizowanie
szkoleo,
konferencji,
warsztatów,
seminariów
tematycznych
dla osób
zawodowo
zajmujących się
pracą socjalną,
wspieraniem
rodzin,
poradnictwem

REALIZATORZY
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie
 Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
 Sąd Rejonowy
 Policja
 Prokuratura
 NFZ
 Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
 Urząd Miejski Wydział Edukacji
 Przychodnia
Pedagogiczno
Psychologiczna w
Gnieźnie
 Miejskie Świetlice
Socjoterapeutyczne
 organizacje
pozarządowe

WSKAŹNIKI
EWALUACJI
 liczba
zrealizowanych
szkoleo,
konferencji,
warsztatów,
seminariów
 liczba uczestników

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
 wzrost liczby
specjalistów
przygotowanych do
pracy z rodziną
problemową
 wzrost kompetencji
specjalistów
pracujących z rodziną
problemową
 podnoszenie
kompetencji
 zwiększenie
efektywności w pracy
z rodziną w kryzysie
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

Zadania wynikające z Programu będą finansowane:
- ze środków gminy,
- ze środków budżetu paostwa (w tym w ramach rządowych programów),
- z innych środków (w tym Unii Europejskiej).
Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Gniezna na lata 2018-2021 będzie finansowany z wielu
źródeł.
Wykorzystywane będą środki własne Miasta Gniezna i jednostek podległych, samorządu
województwa oraz budżetu paostwa. Ponadto Program będzie finansowany ze środków Powiatowego
Urzędu Pracy w Gnieźnie, Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
stowarzyszeo i organizacji pożytku publicznego, a także środków unijnych.
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MONITORING I EWALUACJA
W celu sprawdzeniu na ile Program został zrealizowany i jaki jest wynik podjętych przedsięwzięd
niezbędne jest prowadzenie monitoringu i dokonywanie ewaluacji. Dzięki ewaluacji uzyskuje się
informacje czy osiągnięto zakładane rezultaty, czy pozwoliły one i w jakim stopniu na realizację celów
operacyjnych Programu.
Koordynatorem 3-letniego Programu Wspierania Rodziny Miasta Gniezna na lata 2018-2021 jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, który będzie gromadził i analizował dane uzyskane od
wszystkich realizatorów Programu.
Monitorowanie Programu odbywad się będzie na bieżąco.
W terminie do dnia 31 marca każdego roku Prezydent Miasta Gniezna składa Radzie Miasta Gniezna
roczne sprawozdanie z realizacji zadao z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane
z realizacją zadao.
Program stanowi dokument otwarty. Jego ewaluacja będzie prowadzona w zależności od
aktualnie występujących potrzeb i może podlegad modyfikacji.
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PODSUMOWANIE
Idea przyświecającą zapisom ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
Programu Wspierania Rodziny Miasta Gniezna na lata 2019-2021 to wsparcie rodziny znajdującej się
w sytuacji problemowej. Są to zarazem dokumenty szczegółowo ukierunkowane na rodzinę i jej dobro.
Ustawa przydziela rodzinie w jej naturalnym środowisku pomoc, jaką jest asystent rodziny.
Asystent trafia do rodzin nieradzących sobie z codziennością, bądź radzących sobie w sposób
nieakceptowany. Rolą asystenta staje się kształtowanie nowych, społecznie akceptowanych nawyków
i ról.
Za priorytet ustawodawca obrał utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku rodzinnym, poprzez
wzmocnienie metod pracy z rodziną, a także poprzez wprowadzenie środowiskowej pomocy rodzinom
dysfunkcyjnym. Ustawa przyczyniła się do zwiększenia świadomości, co do znaczenia placówek wsparcia
dziennego: tj. świetlic, klubów.
Zatem ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła nowy system
wsparcia dziecka i jego rodziny. Wsparciem staje się zespół zaplanowanych działao mających na celu
przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuoczo – wychowawczych.
Dzięki Programowi Wpierania Rodziny Miasta Gniezna przy ścisłej i aktywnej współpracy rodziny,
założenia wynikające z Ustawy mają duże szanse na powodzenie ich realizacji.
Program ten wyznacza kierunki działao na rzecz wspierania rodziny. Wdrażanie poszczególnych celów
Programu uzależnione jest od możliwości organizacyjnych, finansowych i prawnych jego realizatorów.
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