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 Rady Miejskiej w Toszku 
1lL\IO-jc,"n I-I 

z dnia.• :l.1.. g.tu.o!r.l/.R.. ..... 2011 r. 

w sprawie: przyj~cia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2012 - 2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'1cdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn. zm.) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 Ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 
poz. 887) 

Rada Miejska w Toszku 
postanawia: 

§1 

Przyjmuje sil( Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2012 - 2015 stanowi'1ccy zal'1ccznik 
do uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sil( Bunnistrzowi Toszka. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 20 12 roku. 



UZASADNlENIE 

Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2012 - 2015 zostal przygotowany jako jeden 
z elementow realizacji postanowien Ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast«pczej. 

Gminny Program Wsparcia Rodziny przedstawia kierunki dzialan zmierzaj'tcych 
do tworzenia warunkow dla rozwoju rodziny opieki nad dzieckiem, szczegolnie tych, ktore 
znajduj'tsi« w trudnej sytuacji zyciowej. 

Celem programu jest ukazanie mozliwosci rozwojowych rodziny i jej zdolnosci 
do przezwyci((zenia brakow poprzez wspieranie i popraw(( jej funkcjonowania przy scislej 
wspolpracy samorz'tdu, organizacji pozarz'tdowych i innych instytucji zajmuj'tcych si(( rodzin't. 

WaZnym aspektem jest to, ze Program b«dzie sluzy6 jako jeden z dokumentow niezb«dnych 
przy ubieganiu si« 0 dodatkowe srodki finansowe w ramach oglaszanych programow lub 
konkursow. 

W zwi'tzku z pOWYZszym podj((cie uchwaly jest uzasadnione. 



zz. oLe ud? I.J~ 
Mr. J(V ( 1SS f;Lclfll 

~ker.j~~i v TQ)2~ 
LOKALNY PROGRAM WSPARCIA RODZINY .;l 01'710_ .)/f.XII. 2ol1~v 

W GMINIE TOSZEK NA LATA 2012 - 2015 

Gminny Program Wsparcia Rodziny zostal przygotowany w zwiqzku z weJSClem 
w zycie Ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej. Jednym z ce16w jest 
stworzenie rozwiqzan profilaktycznych umozliwiajqcych dzialania oslonowe zapobiegajqce 
izolacji i marginalizacji mieszkailc6w Gminy Toszek, ratownicze i wspomagajqce dla os6b 
znajdujqcych si~ w trudnej sytuacji zyciowej. NaleZy podkreslie, ze dzialania na rzecz 
rodziny, to dzialania na rzecz calej wsp6lnoty, a wspierajqc rodzin~ przyczyniamy si~ 

do rozwoju i wzmacniania wi~zi w calej spolecznosci. W rodzin« nalezy inwestowac 
i wierzyc w jej mozliwose samodzielnego wykonywania podstawowych funkcji. 

Refonna ustroju terytorialnego panstwa przekazala zdecydowanq wi«kszosc 
kompetencji na poziom samorzqd6w gmin i powiat6w. Sluzby opieki nad dziecmi i rodzinq 
na terenie Unii Europejskiej, kt6rej Polska jest czlonJdem, dzialajq na najnizszym poziomie, 
a wi«c jak najblizej rodziny. 

Znaczenie rodziny dla spoleczenstwa pozostaje na najwy:i:szej pozycji. W rodzinie 
wychowujq si« kolejne pokolenia, ktore w okresie swej doroslosci ksztaltujq spoleczenstwo. 
Uwzgl«dnienie mozJiwosci rozwojowych rodziny, jej zdolnosci do przezwyci«Zania brakow 
i pokonywania trudnosci jest podstawq program6w ukierunkowanych na wspieranie 
i popraw« funkcjonowania rodzin. Czlowiek moze bye wspierany jedynie w kontekscie 
bliskich i znaczqcych systemow ludzkich, kt6rych jest cz«sciq, a sposr6d kt6rych 
najwamiejsza jest rodzina. To wlasnie w rodzinie ksztaltuje si« "kapital ludzki", ktory jest 
wyznacznikiem tempa rozwoju danej spolecznosci. 

Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocowe wspierajq rodzin~ 

w prawidlowym wypelnianiu funkcji. Obejmujq pomocq rodziny zagrozone r6mego typu 
patologiami, dysfunkcyjne oraz dzieci i mlodziez zagrozonqniedostosowaniem spolecznym. 

Rodzina jako podstawowe srodowisko wychowawcze 

Rodzina jest pierwszym i podstawowym srodowiskiem wychowawczym dziecka. 
Istniejq r6zne typy rodzin reprezentujqce r6zne rodzaje postaw wychowawczych, ate z kolei 
wplywajq na przyjmowane przez dzieci i mlodziez postawy spoleczno-moralne. Prawidlowo 
funkcjonujqca rodzina jest wartosciq, ktorej - w odniesieniu zar6wno do jednostki, jak 
i do calego spoleczenstwa - nie moma niczym r6wnowaznym zasqpie. 

We wszystkich spoleczenstwach rodzina stanowi najmniej szq, po jednostce, kom6rk« 
spolecznq. W wielu kulturach trwalosc rodziny opartajest na wi~z i malzenskiej , w wi«kszosci 
tezjest to zwiqzek m«zczyzny z kobietq. 

Rodzina, zar6wno ta dliZa, jak i mala, spelnia w spoleczenstwie wiele rMnych funkcji. 
Funkcje te mozna og61nie podzielic na cztery grupy. Pierwszq i podstawowq funkcjq rodziny 
jest prokreacja i podtrzymanie ciqglosci rodu. Druga polega na socjalizacji dzieci czyli 
nauczeniu ich regul zachowania, uznanych prawidel post«powania w danym spoleczenstwie 
i przekazaniu przyj~tego systemu wartosci. Trzeciq funkcjq rodziny jest zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb Cnp. jedzenia, schronienia i ubrania) jej czlonkom. Czwarta polega 
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na wskazaniu odpowiedniego miejsca w spoleczenstwie. Warto tez wspomniec, ze rodzina 
jako grupa spoleczna jest z natury cykliczna, czy tez odnawialna. Czlowiek, w miar<; uplywu 
lat, pelni kolejne role w rodzinie. 

Istniej'l r6zne formy rodziny, rozr6zniane wedlug odmiennych kryteri6w: 
I. formalnego lub nieformalnego zwi'lzku cywilnego stanowi'lcego trzon rodziny: malzenstwo, 

konkubinat, zwi'lzek partnerski, 
2. rozkladu wladzy w rodzinie: matriarchat, patriarchat lub partnerstwo. 

Wsp6lczesne spo!eczenstwa wyksztalcily tzw. altematywne formy rodziny, takie jak: rodzina 
niepelna, rodzina zast<;pcza, rodzina zrekonstruowana, rodzilillY dom dziecka. 

Rodziny to trwaj'lce i otwarte systemy spoleczne. Rodzina stanowi calosc, kt6ra jest 
czyms wi<;cej niz tylko surn'l cz~sci. Kiedy m6wimy 0 rodzinie jako systemie spolecznym, 
myslimy przede wszystkim 0 procesie polegaj'lcym na komWlikowaniu si<;, dzialaniu 
i wsp61dzialaniu poszczeg6lnych element6w, a nie 0 strukturalnych cechach ukladu. Tak wi«c 
rodzina, jesli rozpatrywac j'l w perspektywie systemowej, to grupa wsp61zaleznych od siebie 
osobnik6w, kt6rych l'lczy poczucie historii, wi«zi emocjonalne oraz strategie dzialania w celu 
zaspokojenia potrzeb zar6wno calej rodziny, jak i jej czlonk6w. 

Funkcj0 nalna, zdrowa rodzina jest zdrow'l glebl\, na kt6rej jej czlonkowie mog'l 
wyrosn'lc na dojrzale istoty ludzkie. Wyr6mia si<; ona nast<;puj'lcymi cechami: 

• 	 zabezpiecza przetrwanie i rozw6j; 
• 	 zaspokaja potrzeby emocjonalne swoich czlonk6w; potrzeby te obej muj'l znalezienie 

r6wnowagi pomi<;dzy autonomi'l i zalemosci'l oraz nauk'l zachowan spolecznych; 
• 	 zapewnia rozw6j i wzrastanie kazdego czlonka, w tym takze rodzic6w; 
• 	 jest miejscem, gdzie rozwija si« poczucie wlasnego ,ja"; 
• 	 jest podstawow'l ,jednostk'l socjalizacji" i rna decyduj'lce znaczenie dla przetrwania 

spoleczenstwa. 

Wymienione cechy zawieraj'l si<; w twierdzeniu, iz rodzina odgrywa podstawow'l rol<; 
w ksztaltowaniu zdrowia psychicznego dziecka, a tym samym kondycja rodziny rna 
zasadnicze znaczenie dla zdrowia psychicznego cal ego spoleczenstwa. 

Rodzinne i instytucjonalne formy opieki zasttpczej 

Dziecku, kt6re z r6znych przyczyn nie moze wychowywac si<; w swojej naturalnej 
rodzinie, panstwo zapewnia opieky w rodzinnych lub instytucjonalnych formach opieki 
zast<;pczej. 

W mysl przepis6w ustawy 0 pomocy spolecznej, instytucjonaln'l formy opieki 
sprawuj'l plac6wki opiekunczo-wychowawcze. Plac6wki opiekunczo-wychowawcze 
w zalemosci od podmiotu prowadZ'lcego, dziel'l si<; na: 
- publiczne - prowadzone przez gminy, powiat lub samorz'ld wojew6dztwa; 

niepubliczne - prowadzone na podstawie umowy 0 realizacji zadania z zakresu pomocy 
spolecznej, przez organizacje pozarz'ldowe prowadz'lce dzialalnosc w zakresie pomocy 
spolecznej; osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialaj'lce na podstawie przepis6w 
o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku 
Panstwa do ilillych kosciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych oraz 0 gwarancji wolnosci 
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sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmujlt prowadzenie dzialalnosci 
w zakresie pomocy spolecznej. 

Ze wzgl"du na rodzaj prowadzonej dzialalnosci, rozporzltdzenie Ministra Polityki Spolecznej 

z dnia 19 paidziernika 2007 r. w sprawie plac6wek opiekunczo-wychowawczych, wyr6znia 

plac6wki nast"pujltcego typu: 

I) interwencyjne; 

2) rodzinne, 

3) socjalizacyjne, 

4) wielofunkcyjne. 


W Polsce najwi"cej funkcjonuje plac6wek opiekunczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego. 


Konwencja 0 prawach dziecka, ratyfikowana przez PolskI' w 1991 roku, stano wi, 
ze "Dziecko pozbawione czasowo lub na stale swego srodowiska rodzinnego lub, gdy 
ze wzgl"du na swoje dobro nie moze pozostawac w tym srodowisku, b"dzie mialo prawo 
do specjalnej ochrony i pomocy ze strony panstwa. Taka opieka moze oznaczac adopcj", 
polegae na umieszczeruu w rodzinie zast«pczej lub, gdy jest to niezb"dne, w odpowiedniej 
instytucji". 

Prawo to zapisane jest r6wniez w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art.n ust. 
2: "Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej rna prawo do opieki i pomocy wladz 
publicznych". W polskim systemie opieki nad dzieckiem osieroconym lub pozbawionym 
opieki rodzic6w biologicznych, uksztaltowanym jeszcze przed 1989 rokiem, dominowaly 
formy instytucjonalnej opieki calkowitej. 

System opieki zast"pczej az do 1999 r. mial charakter resortowy. Zadania polityki 
spolecznej realizowaly w6wczas trzy resorty: edukacji, pracy i polityki socjalnej oraz zdrowia 
i opieki spolecznej. W 1999 roku, w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej 
kraju, nalozono na powiaty obowi'lZek zapewnienia dzieciom i mlodziezy pozbawionym 
opieki rodzic6w natura1nych - zast"pczego srodowiska wychowawczego. Obecnie nast"puje 
przeksztalcanie istniejltcych form opieki instytucjonalnej w mniejsze struktury, zauwaZalny 
jest takZe rozw6j rodzinnych form opieki z jednoczesnlt praclt na rzecz powrotu dziecka 
do rodziny naturalnej. 

Przez rodzinnlt opiek" zast"pczlt rozumie si" rodziny zast"pcze (spokrewnione 
i niespokrewnione oraz zawodowe, kt6re pobierajlt wynagrodzenie za pelnienie takiej 
funkcji) oraz rodzinne plac6wki opiekunczo-wychowawcze tj. rodzinne domy dziecka. 

Rodzinny dom dziecka to plac6wka opiekuilczo-wychowawcza, kt6ra przeznaczona jest dla 
od 4 do 8 dzieci (wyj Ittkiem sit sytuacje, kiedy do plac6wki zostaj e skierowane rodzenstwo 
wtedy dzieci moze bye wi"cej). 
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ZALOZENIA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

L 	 zapobiegac powstawaniu sytuacji wymagajq.cych interwencji kryzysowej, 

2. 	 zapobiegac uzaleznieniom od substancj i psychoaktywnych, 

3. 	 zapobiegac niedostosowaniu spolecznemu dzieci i mlodziezy, 

4. 	 zapobiegac niepowodzeniom szkolnym, 

5. 	 zapobiegac niedozywieniu dzieci, 

6. 	 zapewnic opiek« nad dziecmi podczas pracy rodzic6w, 

7. 	 rozwiqzywac sytuacje kryzysowe, 

8. 	 udzielac pomocy w przezwyci«zaniu uzaiewien, 

9. 	 zapewnic opiek« nad dziecmi wymagaj'l.cyrni oddzialywania wychowawczego, 

10. 	 pornagac w przezwyci«zeniu trudnosci szkolnych, 

11. 	 zapewnic integralny rozw6j psychofizyczny, 

12. 	 zabezpieczyc podstawowe potrzeby materialne rodziny, 

13. 	 przeciwdzialac rnarginalizacji i degradacji spolecznej calych rodzin, 

14. 	poszukiwac nowych altematywnych rozwiqzan w zakresie pracy z dzieckiern, 

15. 	 koordynowac wszystkie dzialania instytucj i sarnorz'l.dowych, a tabe orgamzacJI 
pozarz'l.dowych rnog'l.cych sluZyc pornoc'l. potrzebuj'l.cyrn dzieciorn, 

16. 	 aktywizowac dzieci na rzecz wlasnego rozwoju. 

PRIORYTETY W REALIZACJI PROGRAMU 

Wzmocnienie i wyzwalanie zasob6w tkwi'l.cych w rodzinach, pornoc w rozwiqzywaniu 

Zyciowych probiem6w rodziny; 


Wspieranie rodzic6w w wypelnianiu funkcji opiekuilczo - wychowawczych; 


Poprawa bezpieczenstwa socjalnego rodzin; 


Poprawa jakosci zycia rodzin zagrozonych ub6stwern i innyrni problemarni spolecznymi; 


Zapewnienie r6wnego i sprawiedliwego dost«pu do socjainej, oswiatowej i kulturainej 

infrastruktury Gminy; 


Wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych, opiekunczych i socjalnych oraz 

ochrona praw rodziny i dziecka; 


Promocja rozwiqzan systernowych w pracy z dziecrni i rnlodziezq, przy szczeg61nym 

uwzgl«dnieniu form opartych na eiastycznosci, kornpleksowosci, efektywnosci, ci<t.glosci 

i r6znorodnosci dzialania; 


Przeciwdzialanie stanorn grotqcym degradacji spolecznej, bezradnosci spolecznej; 


Uzupelnianie brak6w zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, spolecznych 

i materialnych rodzin i dzieci; 


Integracja podrniot6w stanowi'l.cych bezposrednie otoczenie wychowawcze dziecka oraz 

przeciwdzialanie i likwidacja czynnik6w dezorganizuj'l.cych srodowisko wychowawcze dzieci 

i mlodziezy; 
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Rozwijanie srodowiska spolecznego sprzYJ~lil.cego wyzwalaniu potrzeb intelektualnych, 
tw6rczych, organizacyjnych i spoleeznyeh dzieei i mlodziezy; 


Oehrona dzieei i mlodzieZy przed porzueeniem, zaniedbaniem, przemoc'b uzaleznieniami 

oraz przest~pezosei&.; 


Pomoc w integracji rodziny zjej otoezeniem spolecznym. 

REAlJZATORZY PROGRAMU: 

Samorzil.d lokalny, 

- Osrodek Pomoey Spoleeznej w Toszku, 

- Miejsko-Gminna Komisja Rozwi<tzywania Problem6w Alkoholowyeh w Toszku, 

- Zesp61 lnterdyseyplinamy Miasta i Gminy Toszek, 

- Plae6wki oswiatowe i kulturalne. 

PARTNERZY: 


- Powiatowe Centrwn Pomoey Rodzinie w Gliwieaeh, 


- Kuratorzy sil.dowi Sil.du Rejonowego w Gliwieaeh, 


- Dzielrueowi, 


- Psyeholodzy i pedagodzy szkolni, 


- Osrodki zdrowia, 


- Plae6wka leezenia uzalemieil, 


- Koseioly; 


- Kluby sportowe 


PRACA Z RODZINJ\ 
Rozbudowa systemu chroniil.eego rodzin~ przed utratil. bezpieezenstwa soejalnego: 

- Wspareie dla rodzin z osob<t dlugotrwale bezrobotn'b 

- Rozw6j systemu wspareia dla rodzin z osobil. ruepelnosprawnil. i starsz'b 

- Wspareie rodzin zagrozonyeh ub6stwem, 

- Wspareie rodzin z problemem uzaleznienia, 

- Wspareie rodzin z problemami opiekuflezo- wyehowawezymi. 

- Poradnietwo speejalistyezne (prawnik, praeownik soejalny), 

- Kierowanie na leezenie odwykowe os6b uzaleznionyeh i wsp61uzaleznionych, 

- Dostarczenie uslug i swiadczen pomocy spolecznej rodzinom zyj'l.cym w trudnych 
warunkach materialnych, 

- Zapobieganie niedozywieniu dzieci z rodzin ubogieh, 

Udzielanie pomoey rzeezowej w fOlmie produkt6w spoZywezych pobieranyeh 
z CARIT AS Dieeezji Gliwickiej, 

- Wspieranie rodzie6w w wypelnianiu D.lnkeji opiekunczo- wyehowawczych, 

- Akeje promocyjne i propagandowe. 
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PRACA Z RODZIN1\ ZASTF;PCZ1\ 


- Promowanie rodzinnej opieki zast«pczej, 

Ochrona dzieci pozbawionych opieki w rodzinie naturalnej przed instytucjonalnymi 
fonnami opieki, 

- Realizowanie szkolen w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zast«pczej, 

- Wspieranie i stniej~cych i tworzenie nowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin 
zast«pczych, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zast«pczych oraz 
rodzirmych domow dziecka, 

- Wszechstronna opieka nad dzieckiem pozbawionym elementarnego oparcia w rodzinie 
naturalnej, 

- Tworzenie infrastruktury niezb«dnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej opieki 
zast«pczej. 

PRACA Z DZIECMI 

- Pomoc dla dzieci z rodzin nie obj~tych programami rz~dowymi w zakresie przygotowania 
wyprawki szkolnej, 

- Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, 

- Dost~p niezaleznie od dochodu rodziny do specjalistow dzieci~cych dla wszystkich dzieci 
z terenu Gminy Toszek (psycholog dzieci~cy, logopeda), 

- Promowanie lokalnych liderow. 

WYCHOWANIE (WSPARCIE SYSTEMU NORM I W ARTOSCI 


SPOLECZNYCH GWARANTUJ1\CYCH PRA WIDLOWY 


PRZEBIEG PROCESU WYCHOWANIA) 


- Upowszechnianie w programach dydaktycznych zaj~c profi laktyczno-edukacyjno
wychowawczych z zakresu dewiacji patologii spolecznej ze szczegolnym 
uwzgl~dnieniem profilaktyki uzaleznien, 

- Ochrona dzieci i mlodziezy przed nieprzystosowaniem spolecznym, marginalizacj~ 

i spolecznym wykluczeniem: 

- Kontynuowanie i wzbogacenie istniej~cych programow profilaktycznych i edukacyjnych 
wspieraj~cych wychowanie dzieci i mlodziezy. 


Inicjowanie programow informuj~cych 0 :i:rodlach zagrozen cywilizacyjnych 

i kulturowych, metodach i technikach budowania odpornosci na manipulacje medialnl\, 

grupowl\, ekonomiczn~, sposobach prewencji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 


- Wspieranie idei wolontariatu, 

- Inicjowanie programow wylaniania liderow mlodziezowych w roznych sferach zycia 
pUblicznego. 
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EDUKACJA (WZBOGACENIE I UROZMAICENIE 


STANDARDOWEJ OFERTY DYDAKTYCZNEJ) 


- Wspieranie zaj«c sluz'l.cych budowaniu postaw sprzyjaj'l.cych rozwijaniu umiej«tnosci 
spolecznych oraz przedsi«biorczosci mlodego pokolenia, 

- Szkola, jako plac6wka integruj'tca wiedz« z r6znych dziedzin, siuz'tca wszechstronnemu 
rozwojowi indywidualnemu, ucz'tca krytycyzmu oraz anga:tuj'l.ca i przygotowuj'l.ca 
uczni6w do rozwi'tzywania problem6w jednostki, rodziny i spoiecznosci, 

W spieranie i promocja uczni6w uzdolnionych, 


Wypracowanie procedury efektywnej selekcji, wyr6Zniania, nagradzania i monitoringu 

rozwoju mlodziezy uzdolnionej. 


NIEPELNOSPRA WNI 

- Zapewnienie opieki osobom niepelnosprawnym: 


- Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych, 


- Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, 


- Poradnictwo i swiadczenia administracyjne. 


- Informowanie i wspieranie w udziale w programach PFRON, 


- Wspieranie program6w rehabilitacyjnych przygotowuj'l.cych mlodziez niepelnosprawn't 

do samodzielnego, niezaleznego Zycia, 

- Wspieranie rodzin z dziecmi niepelnosprawnymi, 

- Wspieranie program6w promuj'l.cych tolerancj« wobec os6b niepelnosprawnych, 

Wspieranie program6w integracyjnych wsr6d srodowisk os6b zdrowych 
i niepelnosprawnych. 

OSOBY STARSZE I SAMOTNE 

- Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej zgodnie z ustaw't 0 pomocy spolecznej, 


- Swiadczenie uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania, 


- Poradnictwo i swiadczenia administracyjne (np. pomoc w wypelnianiu wniosk6w 0 rent« 

i emerytur« itd.). 

ZDROWIE 

Kompensowanie deficyt6w zdrowotnych oraz swiadczen uslug z zakresu promocji 
zdrowia i zadaft ze sfery zdrowia publicznego, 

- Wspieranie cykIicznych badan stanu zdrowia i sprawnosci, 

- Realizacja ochrony zdrowia z zakresu zdrowia publicznego (higiena, szczepienia ochronne 
i profilaktyka), 

- Realizacja program6w profilaktycznych i prozdrowotnych w szkole (wady postawy, 
wymowy, zgryzu, wzroku i nieprawidlowego :i:ywienia), 

- Realizacja program6w przeciwdzialaj'l.cych przemocy, autoagresji i uzaIeznieniom, 
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Realizacja program6w propaguj8ecych zasady zachowania bezpieczenstwa w ruchu 
ulicznym, w domu, w czasie zabawy, na wakacjach oraz w kontaktach z innymi luMmi, 

- Promocja zdrowego trybu zycia. 

SPORT, REKREACJA I WYPOCZYNEK 

- Rozbudowa istniej'lcej i tworzenie nowej bazy aktywnosci sportowej i rekreacyjnej 
mlodego pokolenia, 

Wspieranie plenerowych imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i mlodziezy, 

- Wyr6wnywanie dysproporcji w dost«pie dzieci i mlodziezy do oferty sportowej , 
rekreacyj nej i turystycznej, 

- Wsp6lpraca w klubami sportowymi, 

Wspieranie stalych zaj«c rekreacyjnych sportowo-rehabilitacyjnych dla os6b 
niepemosprawnych, 

- Wspieranie r6znych form turystyki krajowej, 

- Wykorzystanie gminnej bazy sportowej na cele rekreacyjne i aktywnosc ruchow'l dzieci 
i mlodzieiy: 

- Doposazenie swietlic, klub6w i miejsc spotkan. 

Promocja form spt;dzania czasu wolnego przez mlodziez, sprzyjaj'lcych rozwojowi 
zainteresowan i przeciwdzialaniu nudzie: 

- Realizacja projekt6w sluz8ccych zdrowemu stylowi zycia, przeciwdzialanie uzaleznieniom 
i biernym formom spt;dzania wolnego czasu, 

- Poszerzenie oferty zajt;C pozalekcyjnych, 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom mlodzieiy w okresie wakacyjnym 
1 zlmowym. 

BEZPIECZENSTWO 

- Zwit;kszenie poczucia bezpieczenstwa dzieci, mlodziezy i os6b doroslych, 


- Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie: 


- Diagnoza skali zjawiska, 


- Rozwijanie program6w przeciwdzialania przemocy r6wiesniczej i szkolnej w srodowisku 

lokalnym, 

- Rozwijanie program6w promuj'lcych przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. 

- Promocja program6w profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych z PoJicj't, 

- Promocja program6w edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych zwi8czanych 
z uzaJeznieniem, adresowanych do dzieci i mlodziezy, 

- Ochrona dzieci przed uzaleznieniami w rodzinie, 

- Akcje informacyjne dla rodzic6w na temat zagrozen uzaleznieniami (alkohol, narkotyki, 
nikotyna, internet), 

- Kontrola zakazu sprzedaZy papieros6w, alkoholu dzieciom i mlodziezy do lat 18. 
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REALIZACJA PROGRAMU 

Dzia!ania maj~ce na celu realizacj,< zalozen programu, a nastawione na bezposredni~ 
prac~ z rodzin~ s~ koordynowane przez Osrodek Pomocy Spolecznej w Toszku przy 
wsp6lpracy z Zespolem Interdyscyplinarnymo Miasta i Gminy Toszek oraz gminnych komisji 
poprzez: 

- Diagnozowanie problem6w rodziny i dziecka, 

Podejmowanie dzialan w srodowisku, inicjowanie interwencji w uzasadnionych 

przypadkach, 


Opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 


Rozpowszechnianie informacj i 0 instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielenia 

pomocy w srodowisku lokalnym, 


Monitorowanie sytuacji rodzin, zwlaszcza niewydolnych w sprawach opiekunczo 

wychowawczych, uzaleznionych, stosuj~cych przemoc, 

- Dokumentowanie dzialan podejmowanych wobec rodzin oraz efekt6w tych dzialan. 

Srodki na realizacj,< programu pochodzie mog~ z: 

- budietu Gminy (planowane w toku prac nad budzetem gminy) 

- budzetu panstwa (programy rz~dowe, konkursy) 

- dotacje unijne 

- sponsorzy. 

Promocja i monitorowanie programu 

Gminny Program Wsparcia Rodziny b,<dzie promowany poprzez: 

- plakaty umieszczane na terenie gminy, 

ulotki i wizyt6wki informacyjne rozpowszechniane w trakcie lmprez spoleczno

kulturalnych, 


informacje w mediach, 


- strony intemetowe, 


- w trakcie konferencji, spotkan szkoleniowych, imprez kulturalno-sporto wych z udzialem 

adresat6w. 


Monitorowanie programu polegae b,<dzie na gromadzeniu informacji dotyczzecych 
projekt6w pomocowych realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy spolecznej, 
edukacyjne oraz organizacje pozarzzedowe w zakresie pomocy i integracji spolecznej. 

Program obejmuje podstawowe kierunki dzialan, monitorowanie poszczeg61nych 
zadan b~dzie dokonywane r6wniez poprzez analiz<;; statystycZl1~ efekt6w zawieraj~cych si<;; 
w danych: 

!lose porad udzielanych przez specjalist6w. 

!lose interwencji kryzysowych. 

Liczba os6b uczestnic~cych w konferencjach, szkoleniach. 

Liczba rodzin zyj~cych w ub6stwie z okresleniem przyczyn ub6stwa. 

Liczba rodzin niewydolnych wychowawczo z okresleniem powod6w zjawiska. 
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Liczba rodzin, w kt6rych wyst«PlUe zjawisko przemocy domowej . 

Liczba dzieci obj«tych pomoc'l. socjaln'l. i materialn'l.. 

Liczba dzieci obj«tych pomoq profilaktyczn<\, korekcyjn'l. w plac6wkach dziennych. 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zast«pczych. 

Liczba dzieci umieszczonych w plac6wkach opiekunczo-wychowawczych. 

Liczba dzieci opuszczaj'l.cych rodziny zast«pcze oraz plac6wki przed usamodzielnieniem 

(m.in. powr6t do rodziny naturalnej, adopcja). 

Liczba os6b usamodzielnionych. 

Kwota wydatkowana na pomoc pieni«zn'l. na cz«sciowe utrzymanie dzieci w rodzinach 

zast«pczych. 

Kwota wydatkowana na oplaty za pobyt dzieci w plac6wkach opiekunczo-wychowawczych. 

Kwota wydatkowana na pomoc spoleczn'l. skierowan'l. do rodzin wychowuj'l.cych dzieci. 


Analiz« danych statystycznych OPS w Toszku b«dzie prowadzil w odst«pach rocznych 

wI kwartale kazdego roku obowi'l.zywania Programu. 


Podsumowanie 

Gminny Program Wspierania Rodziny zaklada tworzenie warunk6w dla poprawy 
jakosci zycia rodzin i dzieci. Niezb«dne jest systematyczne podnoszenie swiadomosci 
spolecznej w zakresie przyczyn i skutk6w dysfunkcji oraz promocja rodzinnego stylu zycia. 
Wskazane propozycje zawieraj'l. przede wszystkim dzialania profilaktyczne i wspieraj'l.ce. 
Realizacja projekt6w zaklada wykorzystanie srodk6w budzetu Gminy Toszek, budzetu 
panstwa, pozyskiwanych srodk6w EFS, srodk6w wlasnych podmiot6w niepublicznych oraz 
srodk6w przekazywanych przez sponsor6w. W celu osi<tgniC(cia zamierzonych cel6w 
w realizacj« programu b«d'l. wl'l.czone r6wniez instytucje, plac6wki i organizacje 
pozarz'l.dowe, kt6re swoimi dzialaniami wspieraj'l. dziecko i rodzin«. Spodziewanym efektem 
realizacji programu ma bye polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucia bezpieczenstwa 
socjalnego, ograniczenie patologii spolecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowaD. 
oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. 

Koszty projekt6w S'l. szacowane i ich przyj,<cie nie oznacza obowi'l.zku ich realizacji 
w danym roku. Program moze bye uzupelniany 0 nast,<pne projekty. 
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